Molí de la Foradada
Vallcebre
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
La Foradada

Coordenades:

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

42.21251
1.82816
403274
4674036

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08293-215
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVII-XX
Dolent
Es troba en ruines
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08293A003000770000AB
OPC - María del Agua Cortés Elía
dj., 17/01/2019 - 01:00

Descripció
Un molí fariner que aprofitava de l'aigua dels torrents principals de Vallcebre a més de l'aigua estacional
dels torrents de Capdeix. Hi ha una bassa al costat del molí alimentada per l'aigua del torrent a través d'un
aqüeducte. El molí es troba a la banda esquerra del Torrent de Vallcebre, just abans del punt més estret de la
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gorja de la Foradada, a 950 metres d'altitud. La Foradada és un pas estret en els Cingles de Vallcebre, una
cinglera d'uns 40 metres d'alçada formada per roca calcària del garumnià del palaeocé. Accés fàcil a peu des
de la carretera B400 Collet a Saldes al quilòmetre 4,400, pel camí de La Foradada.
La façana del molí es troba en relativament bon estat. El sostre del molí està ensorrat, i la bassa te un forat
gran en el punt més occidental. L'interior del molí està molt tapat amb pedres caigudes de les parets, terra,
herba, arbres i arbustos. L'aqüeducte està intacte en la secció més propera al molí, però no queda res del
inici del recorregut.

Observacions:
Fotografies de Guillem Quer (SPAL).

Història
Hi ha una quantitat d'informació sobre el Molí de Vallcebre 200 metres riu amunt, i sobre el Molí de
Bosoms, més avall de la Foradada, en el municipi de Guardiola de Berguedà. El Molí de Bosoms és del
segle XVII i el Molí de Vallcebre de mitjans del segle XVIII. Sobre aquest molí no s'ha trobat cap
document. Marià Grandia i Soler fa esment només del Molí de Vallcebre i el Molí de Bosoms. No està
dibuixat al "mapa minutes" de 1927, tampoc queda registrat en la història oral de la gent de Vallcebre.
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