Molí d'en Rata
Ripollet
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
c/ Molí d'en Rata, 1

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

41.49952
2.15259
429272
4594558

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Plaça d'en Clos

08180-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
1825
Bo
Inexistent
IPA, ACCN: 27634

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

J Douet
ds., 28/07/2007 - 02:00

Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Ripollet, c/ Balmes, 2 (08291)
Resclosa de can Clos

Descripció
L'antic molí fariner és un edifici de pedra arrebossada; compta amb planta rectangular de
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planta, pis i soterrani, cobert a la catalana a un vessant (baixa a la façana principal) de teula
àrab sobre un ràfec de maó prim. La façana principal encarada a l'est, seguint la línia del
carrer Molí d'en Rata; el terra baixa inclinat fins a la planta soterrani on s'obre una arcuació
de cinc arcs d'obra vista, tres arcs carpanells entre dos més estrets de mig punt. A la planta
baixa i primer pis s'obren tres finestres emmarcats amb files de maó. Entrades a les dues
façanes laterals, i darrera, una fila de tres finestres al primer pis. Conserva la maquinària
original. Va ser restaurat pel Patronat Municipal d'ocupació, avui és un espai museïtzat.
Observacions:
A la fotografia del molí publicada el 1983 es veuen dues finestres més petites a cada planta,
per tant es pot suposar que les obertures actuals són d'una fase posterior o fruit de la
restauració portada a terme el 2006. MOGAS [1983:110)

Història
El permís per construir el molí el va obtenir en Bartomeu Clos Braut el 1825. En Bartomeu Clos
no havia contribuït a les despeses ocasionades per la construcció d'una mina per a buscar aigua
i augmentar el cabal, i les objeccions de la Societat de Regants i Usuaris de la Sèquia va impedir
la seva posta en marxa fins que l'any 1859 es va acceptar que el fill de l'anterior, Josep Clos,
pogués incorporar-se a aquella societat i posar en marxa el molí. El següent propietari va ser el
seu fill, Ezequiel Clos, que va morir el 1945. Va funcionar com a molí fariner fins a principis dels
anys cinquanta. L'habitatge del moliner va ocupar al primer pis, les moles eren a la planta baixa i
la roda al soterrani. El nom del molí ve del fet que un dels moliners tenia molts fills, als quals els
deien "Les ratetes" i al seu pare li va quedar el nom de "Rata". El 2006, va ser rehabilitat i
actualment forma part de l'equipament CIP. Molí d'en Rata.
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