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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Bages
marge est del Cardener
Es troba al marge est del Cardener i la carretera C-1410. Prop de Cal
Nenus.

Coordenades:

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

41.80232
1.76543
397439
4628565

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

Descripció
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08038-63
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Modernisme
XIX
1878
Regular
Presenta un deteriorament de les façanes i de la pintura exterior.
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
001300200CG92H
Joan Casas Blasi
dl., 01/09/2008 - 02:00

Es tracta d'un conjunt format per 4 edificis construïts tots ells amb obra. L'edifici principal corresponent a la
fabrica es de planta rectangular, amb coberta a doble vessant, de tres pisos i amb un conjunt de finestres
obertes al Cardener. Al sud s'hi adossa hi ha una altre construcció de dimensions mes reduïdes on es trobava
el molí. Està format per dos cossos, en el primer es pot passar a la part contraria de l'edifici gràcies a un pas
obert amb volta de pedra, al segon hi ha la porta principal. També, a l'exterior es poden observar algunes de
les moles del molí ja en desús. L'entrada principal és un portal empedrat, on es pot veure la data de 1878
inscrita. La resta de construccions són antics habitatges desocupats.

Història
L'any 1878 es va inaugurar aquesta fàbrica feta per en Cabanas de Cardona i alhora amo de Bogadella. Des
d'un bon principi començà amb telers (tèxtil) fins a primers del segle XX. Després es convertí en molí d'oli,
blat i guix. D'aquesta darrera activitat li ha quedat el nom en què ara és conegut. La riuada de l'any 1907
l'afectà força; hi passaren tres metres d'aigua per la nau. El 1910 quan el propietari era Pau Cabanas ja es
documenta com a indústria productora de guix, i al mateix temps es molia blat. El 1925 Francesc Morera i
instal·là una carboneria. El 1942 Josep Alsina tornà a funcionar com a molí, fins el 1957, i el 1968 es donà
de baixa aquesta activitat. (SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Pp93).
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