CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de Villa Mercedes

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

FITXA Nº:

MA 52

Coordenades UTM: 352813 / 4315821

Emplaçament/Adreça: Passeig de la Mar, 14. Sant Antoni.

Vénda de sa Raval

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 2960004CD5126S0002KL
Classe de sòl: Urbà. Extensiva plurifamiliar
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa al nucli urbà de Sant Antoni, dins d’una antiga vil·la rehabilitada com a restaurant
vora el port. A la part darrera de l’edificació hi ha un jardí on s’ubica el molí en una cantonada, front al
carrer del Far.

Entorn del molí, vista des del carrer del Far.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Primera meitat S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Bàsicament es correspon amb el tipus de Molí “híbrid” metàl·lic amb arbre de gelosia i dotat de
coa i balancí de fusta. És un petit molí amb una morfologia que es pot considerar com un híbrid entre els
molins metàl·lics amb rotor tipus Cabot i els realitzats de torre d’obra. El rotor és de sis raigs i divuit veles
llevadisses, encara que actualment en té nou muntades. L’arbre és similar al d’un molí de torre d’obra, però
està contingut en una torre de ferro amb quatre suports dividida en trams per travessers horitzontals,
riostrats amb creus de Sant Andreu. Per facilitar les tasques de manteniment i reparació està dotat de doble
torreta de fusta, de forma similar als multipala americans. El sistema d’orientació és semblat al d’un molí
gros de ventall o de vela fixa, fet en fusta i manejable des de baix mitjançant un sistema de cadenes. Com
en aquells, el floc està format per una planxa calada en forma de coa de fletxa, feta amb petits posts.
Al costat del molí es troba un safareig de petites dimensions envoltats per magatzems i petites casetes amb
cobertes de fibrociment.
Estat actual: Regular. Encara que conserva les sues parts bàsiques, en la torre presenta oxidació del
metall. La pintura dels elements de fusta com les veles del rotor, el balancí i el floc s’hi observa descolorida
i deteriorada per manca de manteniment, que deixant de banda les qüestions estètiques, la cobertura
pintada periòdica d’aquest elements contribueix a la seua protecció i conservació. Sistema d’orientació
trencat, sembla que ha perdut les cadenes que permetien controlar des de baix la posició de la coa.
Cal considerar que és l’únic molí conservat d’aquesta tipologia al municipi, per aquesta raó seria convenient
adoptar les mesures necessàries per a la seua preservació.
Intervencions: FITXA Nº: MA 52 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però aquest tipus
muntat en estructura metàl·lica es va introduir a Eivissa durant el primer terç del segle XX, especialment en
el període de la Segona (Serra Rodríguez, 2004). Aquest molí té analogies amb el de la finca de can
Pelegrí a Sant Jordi.
Molí inventariat i descrit en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 52
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, estètiques i elements essencials del molí.
Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus elements
com el safareig, canalitzacions conservades.
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 supervisió de tècnics competents com
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador.
Caldria promoure o incentivar les accions dirigides a la conservació d’aquest
Intervencions
molí ja que és l’únic que es conserva íntegre al municipi. Elaboració d’un Pla
preferents
Especial de Protecció del Molí. Es considera urgent una intervenció dirigida al
i admissibles:
tractament de l’estructura de ferro i dels elements de fusta pintats com les
veles ja que en general són les parts del molí més exposades i febles, i les
primeres que desapareixen per la manca de manteniment.
Retirada dels elements aliens de l’entorn com les cobertes de fibrociment.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Magatzems de l’entorn del molí.
Vista posterior del molí.
FITXA Nº: MA 52 2
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Part baixa del molí amb el pou del registre cobert per
deixalles i vegetació.

Imatge frontal del molí.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 52 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Tura

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

FITXA Nº:

MA 53

Coordenades UTM: 354028 / 4316451

Emplaçament/Adreça: Polígon 3 Parcel·la 109. Sa Vorera.

Vénda de sa Vorera

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A003001090000TG
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa en una finca agrícola a la vora del costat septentrional del camí de sa Vorera en
direcció a St. Antoni, a poca distància del nucli de la població. Es troba molt prop del molí de can Prats.

Imatge del molí des de la carretera amb el safareig
annexo. Al fons es pot veure el molí de can Prats.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: 1958
Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es corresponia al tipus de molí de vela fixa amb arbre de fusta amb torre d’obra, però del
mateix actualment només queda la torre. De planta quadrangular i alçat lleugerament atalussat sobre un
sòcol ressaltat, la coberta està rematada per una cornisa i un ampit amb petites pilastres a les cantonades.
Està construïda en maçoneria comuna amb les cantoneres i les brancalades rematades amb blocs de
formigó massissos. Presenta una porta de llinda d’accés a la cambra principal, la trapa de registre del pou
se situa en un lateral del sòcol, i a la part alta de cadascuna de les façanes s’obre una finestra. En un dels
blocs dels cantons de la torre, visible des del camí, es conserva un grafit incís i pintat de vermell amb l’any
1958 que pot correspondre amb la data de la instal·lació del molí.
Al costat de la torre es troba el safareig amb un lateral reforçat per uns peculiars contraforts.
Estat actual: Bo, pel que fa a l’estat de conservació de la torre i dels elements de l’entorn. No obstant això
el molí ha perdut totalment la part aèria del giny, que si es va poder documentar a l’any 2003, des d’ençà la
maquinaria del molí ha patit un progressiu deterioro fins a la seua desaparició. Es desconeix si es
conserven parts de la maquinaria a l’interior de la torre ja que no es va poder accedir.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. En aquesta data el molí conservava només l’arbre, sense el rotor. Segons
l’autor encara que el molí té una cronologia tardana, en la seua configuració apareixen trets tipològics
arcaïtzants, com l’arbre que era de caixó de fusta, amb escala de barrerons pròpia dels molins de ventall, la
qual cosa, unida al fet que els braços eren de ferro fos, suggeria la possibilitat que es tractés d’un molí fet
amb peces procedents d’un molí anterior de ventalls o veles plegables.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 53
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig i canalitzacions conservades.
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 supervisió de tècnics competents com
i admissibles:
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Façana on se situa la porta.

Lateral de la torre del molí on es troba la
data incisa en un bloc de la cantonera.

Detall de l’any incís en un
bloc de formigó.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Prats

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

FITXA Nº:

MA 54

Coordenades UTM: 354171 / 4316491

Emplaçament/Adreça: Polígon 1 Parcel·la 18. Sa Vorera.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A001000180000TS
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa en una finca agrícola a la vora del costat meridional del camí de sa Vorera en
direcció a St. Antoni, a poca distància del nucli de la població. Es troba molt prop del molí de can Tura.

Imatge de l’entorn del molí des de la carretera.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa amb arbre de fusta i torre d’obra, del mateix
actualment queda la torre, part del giny a l’interior i l’arbre però ha perdut el rotor. Es va construir en una
instal·lació anterior que tenia una sènia. La torre presenta les característiques comunes a aquest tipus de
construccions, de planta quadrangular i alçat lleugerament atalussat sobre un sòcol ressaltat, amb la
coberta rematada per una cornisa motllurada per baix d’un ampit baix amb petites pilastres a les
cantonades. Està construïda en maçoneria carejada amb les cantoneres i les brancalades rematades amb
blocs de formigó massissos, les llindes de les portes i de les finestres estan fetes en formigó encofrat. A la
part alta s’obren dues finestres en façanes independents enfrontades. El pou se situa en un dels laterals del
sòcol, amb un buit d’accés rematat de volta de formigó amb arc de descàrrega superior de dovelles de
maçoneria. L’interior de la torre o casa del molí està referida, es tracta d’una estança diàfana que ocupa
tota l’alçada, coberta amb una placa de formigó armat, on s’obre la trapa d’accés al terrat. L’arbre del molí
és de fusta, amb els braços realitzats amb perfils angulars de ferro, la qual cosa denota que es pugui
tractar d’un molí de ventall de la darrer època, ja que els més antics es fabricaven amb braços de fosa.
L’arbre únicament conserva dues de les antenes.
Al costat del molí es troba el safareig i les restes de l’antiga sènia, així com altres construccions a l’entorn
corresponents a la casa antiga de la finca agrícola i altres magatzems.
Estat actual: Bo pel que fa a l’estat de conservació l’estructura i de l’aspecte de la torre. Regular o més bé
dolent pel que fa a les parts conservades de la maquinaria.
Intervencions: -
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. Segons l’autor aquest molí possiblement es tracti d’un molí de ventall
transformat. També indica que la maquinaria de ferro de la sènia, conservada junt al molí, es va fabricar a
Eivissa a jutjar pel rètol gravat a l’arbre de la mateixa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 54
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades, l’antiga sènia i les característiques de l’entorn així
com les construccions originals que s’hi conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Retirada de annexes i magatzems de
i admissibles:
blocs de formigó.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista del parament cec de la torre, al fons les
construccions de l’antiga casa de la finca.

Safareig i sènia junt a la torre. Al fons a la dreta es
troba el molí de can Tura.
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Detall de les restes de l’arbre a l’exterior, amb les
dues antenes.

Porta de la cambra de la torre.

Interior de la torre, l’arbre i al sostre la trapa d’accés
al terrat.

Forquilla d’unió entre els trams de fusta i d’acer de
la tisa.

FITXA Nº: MA 54 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Sòcol de la torre amb l’obertura que comunica amb
el pou.

Interior del pou.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 54 4

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Nicolau

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

FITXA Nº:

MA 55

Coordenades UTM: 353943 / 4314395

Emplaçament/Adreça: Carrer Picasso amb el carrer de sa Gavina. Sant Antoni.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa en una zona suburbana de la perifèria al sud de la població de Sant Antoni.
Antics camps de conreu envoltants per carres asfaltat i edificis d’habitatges.

Imatge del molí amb el safareig annexo.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Tipologia: Molí aiguader

Època: Mitjans del S. XX

Cronologia: -

Descripció: Es corresponia al tipus de molí de vela fixa, però del mateix actualment només queda la torre i
algunes romanalles del giny. Aquest presenta les característiques habituals, de planta quadrangular i alçat
lleugerament atalussat sobre un sòcol ressaltat, la coberta està rematada per una cornisa i ampit baix. Està
construïda en maçoneria comuna amb les juntes fetes, amb cantoneres de pedra. Presenta una porta de
llinda d’accés a la cambra principal, i dues finestres a la part superior en façanes enfrontades. L’obertura
d’accés al pou, situat en un lateral del sòcol, es troba coberta per un afegit construït amb blocs de formigó,
que adopta la forma d’un brocal. Pel que fa a la maquinaria, a l’exterior només es conserva l’arbre i els
braços construïts en gelosia metàl·lica, també el balancí i algunes restes de l’antenada. Al costat de la torre
s’ubica el safareig.

Estat actual: Bo pel que fa a l’estat de conservació l’estructura i de l’aspecte de la torre. Regular o més bé
dolent pel que fa a les parts conservades de la maquinaria visibles des de l’exterior. Es desconeix si es
conserven parts de la maquinaria a l’interior de la torre ja que no es va poder accedir.

Intervencions: -

FITXA Nº: MA 55 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. Segons l’autor per les característiques de l’entorn i disposició del molí,
possiblement aquest es va construir en una instal·lació preexistent dotada de sènia, que va ser substituïda
pel molí. Al safareig s’evidencia que les parets han estat sobrealçades amb posterioritat a la seua
construcció, possiblement quan es va instal·lar el molí amb l’objectiu d’augmentar la seua capacitat.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 55
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig i canalitzacions conservades.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Substitució de les construccions afegides
i admissibles:
realitzades amb formigó.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Detall de l’arbre i dels elements conservats.

Obertura del pou coberta amb blocs.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: MA 55 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de cas Beies

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Emplaçament/Adreça: Ds Can Bonet, 6. Sant Antoni.

FITXA Nº:

MA 57

Coordenades UTM: 355327 / 4315434
Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 001600500CD51F0001LP
Classe de sòl: Rústic comú. Àrees de Transició.
Ús actual: Habitatge
L’Entorn: El molí es troba integrat en un habitatge situat a la vora del costat septentrional de l’autovia en
direcció a St. Antoni, a poca distància de la població. Aquest molí se situa molt prop i al mig dels ja
desapareguts molins de can Guillemó i de s’Hort d’en Benet.

Imatge del molí des de la carretera de Sant Antoni.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es corresponia al tipus de molí de vela fixa, però del mateix actualment només queda la torre i
l’arbre. La torre es troba inserida en un habitatge, envoltada per construccions de diferents alçàries pels
quatre costats, però presenta les característiques morfològiques habituals en aquests tipus de
construccions. Es paraments exteriors estan referits i emblanquinats, amb la coberta rematada per un ampit
calat de totxos col·locats de cantell, amb tres pilastres per façana. Front a la torre es situa el safareig i al
mig es construí una escala que permet l’accés a la cambra principal. Pel que fa a la maquinaria, a l’exterior
només es conserva l’arbre i els braços construïts en gelosia metàl·lica. Als últims deu anys ha perdut
completament el rotlo que era de gran diàmetre amb deu antenes.
Estat actual: Regular. El molí ha perdut el seu caràcter per trobar-se completament envoltat per
construccions i integrat a l’habitatge, que li donen un caire domèstic, no obstant això l’edificació es
conserva bé. D’altra banda cal considerar que del giny ha desaparegut el rotor, el qual es va poder
documentar a l’any 2003 amb un bo estat de conservació, des d’ençà la maquinaria del molí ha patit un
progressiu deterioro fins a la seua desaparició. Es desconeix si es conserven parts de la maquinaria a
l’interior de la torre ja que no es va poder accedir.
Intervencions: -

FITXA Nº: MA 57 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. En aquesta època el molí encara conservava en molt bo estat el rotor que
tenia deu antenes de fusta pintades en els habituals colors blanc i blau.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 57
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus elements
com el safareig i canalitzacions conservades.
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 supervisió de tècnics competents com
i admissibles:
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual del molí.

Imatge del molí cap al 2003, encara es
conservava en bo estat el rotlo.
Font: J.J. Serra Rodríguez (2003).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 57 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Figueretes

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

FITXA Nº:

MA 59

Coordenades UTM: 355456 / 4316626

Emplaçament/Adreça: Polígon 1 Parcel·la 66. Sa Vorera.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A001000660000TP
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: Molí situat al sud del camí de sa Vorera, al pla de Portmany, en la antiga finca de can
Figueretes, junt a una torre predial catalogada BIC. Una sèrie de dependències annexes al molí i a l’antiga
torre són usades avui dia com a quadres per a cavalls. Els terrenys que l’envolten, exceptuant les tanques
habilitades per als cavalls, són encara camps agrícoles en actiu.

Imatge de l’entorn des de l’accés a la finca. A la
dreta del molí es troba la torre de can Figueretes.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: El molí s’integra en un antic casament rural que constava també d’una torre de defensa.
Es correspon al tipus de molí de vela fixa, del mateix actualment queda la torre, part del giny i l’arbre però
ha perdut el rotor. La torre de planta quadrangular i alçat sobre sòcol, amb coberta plana, està construïda
en maçoneria comuna amb les cantoneres i les brancalades rematades amb blocs de formigó massissos,
les llindes de les portes i de les finestres estan fetes amb carregadors de formigó encofrat. Els murs
exteriors estan arrebossats, a excepció de les cantoneres i altres elements de formigó, als paraments
s’observen els forats de bastida oberts, aprofitats en alguns cas per al pas d’instal·lacions i canonades. A la
part alta s’obre una finestra orientada a ponent, i una altra a la part intermèdia de la torre en la façana sud.
L’accés a la cambra principal del molí es realitza per una escala situada entre la torre i la casa, en té un
únic espai interior diàfan amb coberta de placa de formigó armant. Com és usual, al sòcol s’ubica l’obertura
que permet accedir al pou, actualment amb la instal·lació de una motobomba des de que el molí va deixar
de funcionar. Pel que fa a la maquinaria, l’arbre és de gelosia de perfils angulars metàl·lics, material també
utilitzat per als braços. Del rotlo només es conserva l’estrella o eix on es fixaven deu antenes de fusta,
actualment desaparegudes.
Annex al molí es troba el safareig de planta trapezial, construït en maçoneria comuna. Al molí s’adossen
dependències de la casa, i al costat de llevant es troba la torre de can Figuretes, del S. XVII.
Estat actual: Bo pel que fa a l’estat de conservació l’estructura i de l’aspecte de la torre. Dolent pel que fa
a les parts conservades de la maquinaria, oxidació dels elements de ferro. Es desconeix l’estat de
conservació del giny a l’interior del molí ja que no es va poder accedir.
Intervencions: FITXA Nº: MA 59 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 59
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades, i les característiques de l’entorn així com les
construccions originals que s’hi conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Retirada de annexes i magatzems de
i admissibles:
blocs de formigó i cobertes de fibrociment.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge del molí on s’aprecia l’escala d’accés a l’interior.

Torre i arbre des del sud-oest.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: MA 59 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de ca na Maciana

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

FITXA Nº:

MA 60

Coordenades UTM: 355176 / 4315193

Emplaçament/Adreça: Polígon 9 Parcel·la 43. Sant Antoni.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A009000430000TM
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa al barri de ses Païsses, en una finca agrícola amb una extensa plantació
d’arbres fruitals, principalment de cítrics.

Imatge de l’entorn del molí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Finals del S. XIX
Cronologia: Devers 1895
Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa i torre d’obra, es conserva íntegre. Sembla que la
maquinaria actual va substituir la d’un antic molí de ventall, adaptant-se a la seua torre. Aquesta presenta
certs trets arcaïtzants, de planta quadrada és de grans dimensions i robusta sense cap ornament, l’ampit
calat que remata la coberta és de factura més moderna, realitzat amb maons col·locats de cantell, amb tres
pilastres per façana. La fàbrica de la torre és de maçoneria comuna, la coberta està bastida amb un forjat
tradicional de biguetes de fusta col·locades en dues direccions per millorar el suport de l’arbre, amb
entrebigat de tauler ceràmic amb algunes peces substituïdes. Pel que fa a la maquinaria, l’arbre és de caixó
de fusta, com els dels molins de ventall antics, i conserva l’empremta dels barrerons de l’antiga escala,
aquesta va ser substituïda per una escala de mà fixada a l’arbre. El braços de subjecció de l’eix són de
ferro fos, tret també arcaïtzant. El rotor és de gran diàmetre, amb deu antenes i tres rotlos. Conserva
complet el sistema d’orientació, amb el balancí, el puntal i la coa, a més de la cadena de manipulació. Les
antenes i les veles, així com els elements de fusta del mecanisme d’orientació apareixen pintats en els
tradicionals blanc i blau. És el molí catalogat millor conservat del municipi de Sant Antoni.
Estat actual: Dolent pel que fa als elements de fusta del rotor, es conserven pràcticament integres, però
s’evidencia la degradació de la pintura que els cobreix i algunes de les veles comencen a trencar-se. El
recobriment pintat, més enllà de l’estètica, és fonamental per a la protecció d’aquests elements de fusta.
També s’observa resseca la fusta del l’arbre i de la escala. Es desconeix l’estat de conservació actual de la
torre i de la maquinaria a l’interior ja que no es va poder accedir a la finca. En la documentació del molí de
l’any 2003, totes les seues parts es conservaven en optimes condicions.
Intervencions: FITXA Nº: MA 60 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. Segons l’autor el molí actual substituí un altre més antic de ventall
modernitzat durant la segona meitat del segle XX amb la instal·lació de pales o veles fixes. I que
possiblement es tractaria del molí de ventall més antic de Sant Antoni pels trets arcaïtzants que es
conserven en la configuració de l’actual molí.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 60
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn immediat del molí
també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades i les característiques de l’entorn així com les
construccions originals que s’hi conserven.
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 supervisió de tècnics competents com arquitecte,
arqueòleg i/o restaurador.
Intervencions
Caldria promoure o incentivar les accions dirigides a la conservació d’aquest
preferents
molí ja que és l’únic que es conserva íntegre al municipi. Elaboració d’un Pla
i admissibles:
Especial de Protecció del Molí. Es considera urgent una intervenció dirigida al
tractament dels elements pintats i protecció de la fusta en general ja que són les
parts del molí més exposades i febles, i les primeres que desapareixen per la
manca de manteniment.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:
Declaració:
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

El rotor amb algunes de les veles trencades.

Part posterior on s’observa l’escala a l’arbre.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
FITXA Nº: MA 60 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de ca na Santa

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

FITXA Nº:

MA 61

Coordenades UTM: 355087 / 4315181

Emplaçament/Adreça: Polígon 9 Parcel·la 41. Ses Païsses.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A009000410000TT
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí s’ubica en una finca al barri de ses Païsses. Encara que l’entorn es troba urbanitzat, la
finca encara conserva el seu caràcter rural.

Imatge de l’entorn del molí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela de deu antenes, del mateix actualment queda la torre,
l’arbre amb el rotor, el balancí però sense les veles. Es va construir en una instal·lació anterior que tenia
una sènia. La torre presenta les característiques comunes a aquest tipus de construccions, de planta
quadrangular elevada sobre un sòcol ressaltat, amb la coberta rematada per ampit baix. Està construïda en
maçoneria carejada amb les cantoneres i els brancals dels buits rematats amb blocs de formigó massissos,
i les llindes de les obertures de formigó armat, material que també es va utilitzar per a realitzar la placa de
la coberta, en canvi el forjat intermedi era d’empostissat sobre biguetes de fusta, actualment desaparegut.
Als paraments exteriors s’observen els forats de bastida de la construcció. El rotor, de gran diàmetre té tres
rotlos i deu antenes de fusta, de manera semblant als antics molins de ventall, les pales de fusta es troben
desmuntades.
Contigus al molí hi ha dos safareig, un corresponent a l’antiga sènia i l’altre es construí quan s’instal·la el
molí.
Estat actual: Regular. L’estructura de la torre sembla sòlida, encara que s’observen alguns desperfectes
en la fàbrica de l’obertura de la porta. Dolent pel que fa al giny, en la documentació consultada
corresponent a l’any 2003 el rotó encara conservava íntegre les tres rotlos, encara que el balancí estava
molt malmès i macaven les veles. Actualment els rotlos es troben trencats i es conserva el balancí en el
mateix estat de conservació. Es desconeix com es troben els elements de l’interior del molí ja que no es va
poder accedir.
Intervencions: -

FITXA Nº: MA 61 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 61
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com els safareigs, canalitzacions conservades i les característiques de l’entorn així com les
construccions originals que s’hi conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Retirada de annexes i magatzems de
i admissibles:
blocs de formigó.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior del rotor on s’observa el seu estat de
deterioro.

Vista lateral del rotor.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 61 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Gaspar

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

FITXA Nº:

MA 62

Coordenades UTM: 354518 / 4315019

Emplaçament/Adreça: Polígon 9 Parcel·la 37. Ses Païsses.

Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A009000370000TL
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: Finca rural situada a la perifèria del barri de ses Païsses al sud-oest. El molí es troba envoltat
per camps llaurats destinats al cultiu de secà, al costat de llevant de la carretera que des de l’autovia de St.
Antoni descendeix cap a la costa i a la carretera de St. Josep.

Imatge del molí des del camí d’accés a la finca.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: 1965
Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa amb deu antenes, es conserva pràcticament íntegre
però molt deteriorat. Comparteix les característiques generals dels molins aiguaders de l’illa, però es tracta
d’un tipus més evolucionat. La torre és de planta quadrangular, estreta i esvelta, es construí amb blocs de
formigó buits i els paraments exteriors es troben arrebossats. La coberta està rematada per quatre pilastres
situades a les cantonades on s’encasten uns barrots de ferro horitzontals que substitueixen el convencional
ampit. A l’interior té dos nivells comunicats per escala de fusta. Pel que fa al giny, l’arbre és de gelosia
armada amb perfils angulars de ferro, a l’igual que els braços. Les antenes i tots els elements del
mecanisme d’orientació són de fusta, mentre que el bou, els rotlos i els vents de riostrament, són metàl·lics,
com és habitual. Els elements de fusta del giny es troben pintats en els típics colors blanc i blau.
El safareig està situat a certa distància del molí, està construït amb blocs de formigó i s’omple des de la
canonada d’elevació del molí mitjançant un sifó subterrani de fibrociment.
Estat actual: Regular-dolent. El molí es trobava en optimes condicions quan es documentà a l’any 2003.
Actualment s’evidencia un avançat deterioro. Els elements del rotor, les veles i presumptament el
mecanisme d’orientació estan trencats. Els paraments de la torre i del safareig presenten grafits de grans
dimensions que desvirtuen la imatge del conjunt. Es desconeix l’estat de conservació de la maquinaria a
l’interior de la torre ja que no es va poder accedir.
Intervencions: FITXA Nº: MA 62 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. En aquesta època el molí encara conservava en molt bo estat el rotor.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 62
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus elements
com el safareig i canalitzacions conservades.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador.
i admissibles:
Recuperació de la seua fisonomia original. Retirada i neteja dels grafits.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Aspecte del molí i del safareig des de la carretera.

Els elements de fusta del giny es troben
molt deteriorats i en rics de desaparèixer.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 62 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de ca Beneta

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany
Emplaçament/Adreça: Camí des Regueró.

FITXA Nº:

MA 63

Coordenades UTM: 354700 / 4314590
Vénda d’es Pla

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: Classe de sòl: Urbà - industrial
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa en una finca agrícola amb casa pagesa moderna, al costat nord-est del torrent
des Regueró, en un entorn encara rural, envoltat per camps llaurats destinats al cultiu de secà.

Imatge del molí des de l’accés a la casa.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: 1955
Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa amb deu antenes, del mateix actualment queda la
torre, l’arbre i algunes antenes. La torre presenta les característiques comunes a aquest tipus de
construccions, de planta quadrangular i alçat lleugerament atalussat sobre un sòcol ressaltat, amb la
coberta rematada d’un ampit baix, sense cap altre element, però en aquest cas reculat respecte als
paraments exteriors. Està construïda en maçoneria carejada amb les cantoneres rematades amb blocs
massissos de formigó, la coberta i el forjat intermedi es realitzaren de formigó armat. Com tret distintiu
presenta la porta situada al nivell del sòcol que permet l’entrada a l’interior de la torre i al pou, configuració
de l’accés que és poc habitual en aquest tipus de construccions. A la façana enfrontada a la de la porta
s’obre una única finestra a la part alta de la torre. L’arbre és de gelosia de perfils metàl·lics, material també
utilitzat per als braços. Del rotor, que era de gran diàmetre, actualment només es conserven cinc antenes
de fusta. La maquinaria del molí fou substituïda per una motobomba elèctrica de 20 CV.
El safareig és de murs baixos atalussats, i se situa encaixat entre la torre del molí i la casa.
Estat actual: Regular-dolent. L’estructura de la torre sembla sòlida i íntegra, encara que s’observen
algunes pèrdues del morter de junta en la maçoneria al sòcol de la torre. Dolent pel que fa al giny, ha
desaparegut el rotor i els seus elements, llevat d’algunes antenes molt malmeses que encara pengen de
l’eix del rotor. Es desconeix l’estat de conservació de la maquinaria a l’interior de la torre ja que no es va
poder accedir.
Intervencions: FITXA Nº: MA 63 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 63
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades, i les característiques de l’entorn així com les
construccions originals que s’hi conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Retirada de annexes i magatzems de
i admissibles:
blocs de formigó.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la instal·lació amb el safareig junt al molí.

Imatge de la part posterior.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014

FITXA Nº: MA 63 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Pep des Taulell

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

FITXA Nº:

MA 64

Coordenades UTM: 359579 / 4315574

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 105. Sa Bassa Roja.

Vénda de sa Bassa Roja

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A022001050000TD
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí forma part d’una instal·lació de regatge situada al costat oest de la carretera de St. Rafel
a Sta. Agnès, entre aquesta i el torrent de sa Bassa Roja a l’altre costat, on hi ha un important desnivell del
terreny i s’estenen les feixes a diferents nivells destinades a l’arboricultura de cítrics principalment.

Imatge de la instal·lació del molí des de la
carretera.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: 1951
Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa, del mateix actualment queda la torre i part del giny.
Destaca l’alçària i esveltesa de la torre construïda en un fort desnivell del terreny a la vora del torrent. De
planta estreta quadrangular, els murs estan bastits en maçoneria comuna amb les cantonades rematades
de pedra, que s’aixequen sobre un sòcol ressaltat. La coberta presenta una cornisa motllurada i ampit
sense elements ornamentals. A la part alta dels murs hi ha una finestra a cadascuna de les façanes.
L’edificació té tres portes de llinda que s’obren cap als diferents nivells de la torre i el pou. La porta de la
cambra principal es remata amb un arc pla de pedra, on hi ha gravat a la clau l’any 1951, corresponent a la
data de construcció del molí. L’interior està dividit per forjats d’empostissats sobre biguetes de fusta, l’accés
al nivell superior es realitza per una escala de mà de dues trams. Per baix de la cambra principal hi ha un
altre espai accessible per una porta situada a la façana nord-oest, i per sota d’aquesta es troba el pou amb
el seu accés obert al sòcol de la façana orientada al torrent. Pel que fa al giny, l’arbre és de gelosia de
perfils metàl·lics, material també utilitzat per als braços. Del rotor es conserven les vuit antenes molt
malmeses, una ínfima part dels dos rotlos que tenia, i el bou. Del mecanisme d’orientació només romana el
balancí, el peu dret i part de l’ast de la coa.
La instal·lació de regatge es completa amb un gran safareig de plata quadrangular situat front al molí, que
s’omple des de la canonada d’elevació del molí feta de fibrociment. A l’altre costat, a les feixes de la vora
del torrent se situa un pou obert que consta de brocal de maçoneria comuna amb un ampit baix monolític, i
d’un clot profund paredat de planta quadrada, que sembla antic, almenys anterior a la instal·lació del molí.
Estat actual: Regular-dolent. Estructuralment la torre sembla sòlida i íntegra, encara que sembla estar
escorada cap al torrent. Dolent pel que fa al giny, ja que ha perdut una gran part dels seus elements.
Intervencions: FITXA Nº: MA 64 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. Segons aquest autor, el giny del molí possiblement és el resultat de la
modernització d’un de ventall en la seua darrera fase d’evolució tecnològica, i que als darrers anys es dotà
de pales o veles fixes de fusta. Encara que també seria possible que es tracti d’un molí ja muntat
originalment amb pales, però amb elements arcaïtzants.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 64
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades, i les característiques de l’entorn així com les
construccions originals que s’hi conserven annexes al molí o dels voltants com el pou i les feixes.
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 supervisió de tècnics competents com
i admissibles:
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

S’hi observa el desnivell amb relació al torrent on es
va aixecar la torre del molí.

Imatge des del marge del torrent.

FITXA Nº: MA 64 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Vista zenital de la cambra
principal amb la trapa i l’arbre.

Forjat superior de la cambra
intermèdia amb la canonada
d’elevació.

Porta d’accés al pou.

Interior de la cambra principal.

Interior de la cambra intermèdia.

Interior de l’espai on s’ubica el pou.

Entarimat inferior de la cambra
principal amb el sifó de la canonada
d’elevació al safareig.

Pou a la vora del torrent.

Interior del pou descobert.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: MA 64 3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de can Forada

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

FITXA Nº:

MA 65

Coordenades UTM: 358483 / 4317184

Emplaçament/Adreça: Polígon 16 Parcel·la 73. Forada.

Vénda de Forada

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A016000730000TL
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Sense ús
L’Entorn: El molí se situa en una finca agrícola a l’est de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès poc abans
d’arribar a la cruïlla amb el camí de Forada, es troba molt prop de l’antic pou que rep el mateix nom.

Imatge de l’entorn del molí.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Mitjans del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí aiguader
Descripció: Es correspon al tipus de molí de vela fixa amb arbre de fusta, del mateix actualment queda la
torre i part del giny. Es va construir en una instal·lació anterior que tenia una sènia, la qual es va mantenir,
excavant un nou pou per al molí. La torre presenta les característiques comunes a aquest tipus de
construccions, de planta quadrangular i alçat lleugerament atalussat sobre un sòcol ressaltat, amb la
coberta rematada per una cornisa motllurada per sota d’un ampit baix. Està construïda en maçoneria amb
les cantoneres de carreuons, i les llindes rematades per arcs plans. En quan al giny, l’arbre és de caixó
fusta, dotat d’una escala de mà també de fusta. L’arbre que suporta l’eix del rotor és de ferro fos, material
que denota certa antiguitat, no obstant això el rotor és de tipus modern amb deu antenes de fusta i dos
rotlos de ferro, les veles han desaparegut i del mecanisme d’orientació es conserven alguns elements com
el balancí però molt malmesos.
Com és habitual junt al molí se situa un safareig. També es conserva la sènia.
Estat actual: Dolent. En la documentació del molí de l’any 2003, totes les seues parts del rotor es
conservaven en optimes condicions, conservava completes les veles i el mecanisme d’orientació, elements
en general molt deteriorats i fins i tot perduts actualment. Es desconeix l’estat de conservació actual de la
torre i de la maquinaria a l’interior ja que no es va poder accedir a la finca.
Intervencions: -

FITXA Nº: MA 65 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No s’han trobat referències específiques sobre aquest molí en la bibliografia publicada, però sembla que la
seua tipologia ja es va introduir a Eivissa el darrer quart del S. XIX amb precedents a Mallorca (Serra
Rodríguez, 2004). El molí es va describir i inventariar en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003)
encarregat pel Consell d’Eivissa. Segons l’autor aquest molí possiblement es tracti d’un molí de ventall
modernitzat a jutjar pels elements arcaïtzants formen part del giny com és l’eix de ferro fos del rotor.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 65
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 afecten
directament al molí 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. D’altra banda, les obres plantejades a l’entorn
immediat del molí també han de ser supervisades i autoritzades per l’organisme de patrimoni competent.
Elements a preservar: Característiques, estructurals, volumètriques, estètiques i elements essencials del
molí. Conservació de la seua fisonomia original. Relació amb el sistema hidràulic que genera i els seus
elements com el safareig, canalitzacions conservades, l’antiga sènia i les característiques de l’entorn així
com les construccions originals que s’hi conserven.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
Intervencions
intervencions haurien de comptar amb supervisió de tècnics competents com
preferents
arquitecte, arqueòleg i/o restaurador. Retirada de annexes i magatzems de
i admissibles:
blocs de formigó.
Tasques de manteniment periòdiques del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista de la mota de la sènia, al fons el molí.

Aspecte actual del giny del molí.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
FITXA Nº: MA 65 2

