Resclosa del Molí del Viver
Sant Vicenç de Torelló
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
seguir un camí a la dreta

Osona
Riu Ges
Des de la ctra. BV-5224, abans de la rotonda sud de Sant Vicenç,

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

42.05805
2.27874
440321
4656473

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

08265-57
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani Popular
XIX
Regular
Es troba parcialment coberta de vegetació i deixalles.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208. 08036
Barcelona

Fitxes associades:
Molí del Viver
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Riu Ges
Marta Lloret Blackburn
dc., 16/03/2011 - 01:00

Descripció
La resclosa del molí del Viver està situada al riu Ges, abans de la confluència amb el torrent
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de Vinyoles. És una estructura perpendicular al riu, feta de còdols lligats amb morter i
reforçat a la part externa amb posts de fusta verticals. A l'extrem de ponent hi ha les restes
del bagant, que permetia desviar l'aigua cap al rec. Al seu costat hi ha unes escaletes.

Història
La resclosa portava aigua al molí del Viver, que formava part de la propietat de la casa pairal
dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils
corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Suposem que de forma simultània es va construir la
resclosa que havia de conduir les aigües del Ges fins al molí, a través d'un rec. Un cop construït
el molí i la resclosa, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una
al·legació tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van
presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la
quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats,
els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia
quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que
presentava, pel que només se'n conserva la resclosa i part del rec.
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