Molí de Gréixer
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
BV. 4024. Pk. 3,5
Alçada:

Berguedà
A sota de Cal Tinent vell.
Més amunt de l'estret de Malgrau, al costat del riu de Gréixer. Ctra.
961.5

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

42.27721
1.85008
405180
4681195

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:

08099-202
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Modern
XII-XIX
Dolent
Arruïnat, cobert de vegetació i amb les parts superiors
esfondrades
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A00100028
Pere Cascante i Torrella
ds., 11/11/2017 - 01:00

Descripció
Restes d'un antic molí fariner situat a l'esquerra del riu de Gréixer i situat una mica més
amunt de l'estret de Malgrau i a sota de Cal Tinent. Del conjunt arquitectònic es conserven
restes de l'antic canal, de la bassa d'arribada, del cup i del casal moliner. Aquest edifici està
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parcialment enderrocat però tot i així i segons el que e pot identificar i també per fotografies
antigues sabem que estava compost per una planta quadrangular amb una planta
soterrada, un primer pis i golfes cobertes amb teulada a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana principal orientada a sud. La planta soterrani està ocupada pels
cacaus, formats per dues obertures en arc rebaixat amb còdols de riu. Al seu damunt es
conserva una finestra allindada en fusta. A l'interior conserva un fragment de mola. L'aparell
és de carreus de pedra mal treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposats
en filades molt irregulars amb les cantonades i dovelles dels arcs en pedra mal desbastada.
A la part posterior hi havia dues basses molt allargassades i també del rec que tenia la
resclosa prop de Cal Tinent. L El conjunt està completament arruïnat i cobert de vegetació.
Observacions:
De l'aparell constructiu del molí s'evidencien dues fases constructives molt clares. Una
primera de planta quadrangular i composta pe runa únic carcabà i un primer pis que segueix
els esquemes clàssics de molí pirinenc i un annex a llevant més modern. Del molí en
procedeix una mola situada a la casa de la "Creu de l'Om" a Bagà en pedra rogenca i amb
un arbre al mig que l'ha acabat esberlant per la meitat.

Història
El molí és esmentat en un document del 949 quant Rodolf, bisbe d'Urgell dona al monestir de
Sant Llorenç prop Bagà un mas amb un molí, quatre peces de terra i dues vinyes al comtat de
Cerdanya al riu Gréixer. Afrontava amb la coma de Calls, torrent de Pujol i altres límits que
desconeixem. El document va ser recollit per Serra i Vilaró ja que l'original s'ha perdut.
Posteriorment el 1031 el molí està dins els dominis del monestir. Cap a mitjans del segle XIII i
XIV el molí surt esmentat als documents de la vila de Bagà i relacionats amb els Pinós. Així el
1433 una riuada es va emportar la resclosa i cap aigua i va haver de ser reconstruït. El molí es
va mantenir en ús fins el segle XIX.
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