Molí de Baix o d'en Cirera
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Riera de Merola
A prop de Cal Cirera.
491

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.97857
1.825
402656
4648065

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08049-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Regular
S'ha perdut la bassa.
Inexistent
Si, IPIC 14-20
Fàcil
Residencial
Privada
08048A01100022
Jordi Montlló Bolart
dt., 03/04/2012 - 02:00

Descripció
Antic molí fariner reconvertit en residència, ubicat al costat de la Riera de Merola. És de
planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues
aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia.
Els paraments són de pedra vista rejuntades amb morter, en les que es poden veure
perfectament els grans carreus cantoners. A la façana principal s'hi ha afegit un porxo per
l'entrada, així com una terrassa sobre un cos de planta baixa. Les portes i finestres tenen
les llindes de pedra i ampits amb motllures simples.
L'adaptació a residència ha estat en detriment de la conservació de la bassa, rodet i
carcabà. De la bassa només en resta un petit tram de mur a tocar del mur orientat al nord
de la casa.

Història
Construcció del segle XVIII de la que no es coneixen notícies documentals, i que juntament amb
els altres dos molins, el del dalt i el de mig també es coneixen amb el nom de Molins d'en Cirera.
Aquesta masia es documenta des del segle XVI i era l'antiga propietària d'aquests molins, que
d'altra banda, són els únics de la Riera de Merola.
Consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any
1923, amb el nom de "Molino de Baix"
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