El Molinot
Sant Martí d'Albars
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
punt quilomètric 3'300

Osona
Sector est del terme municipal
A 2100 metres per pista forestal a ponent de la carretera BV-4342,

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

42.03683
2.08174
423995
4654273

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08225-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Regular
Si bé l'aspecte exterior de l'edifici és correcte, l'estat d'abandó
en el que es troba l'interior de l'edifici, podria en un futur
proper provocar l'esfonframent.
Inexistent
Sí, IPIC 24.111.176
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 005A09002
Jordi Compte i Marta Homs
dl., 25/09/2006 - 02:00

Descripció
El Molinot, també conegut com el Molinot Gran o el Molinot de Dalt, es troba situat a tocar

Pàgina 1

de la riera Gavarresa, uns 200 al nord-est del Molinot Xic i al peu de la pista forestal que
comunica el nucli de la Blava amb la veïna població de Perafita.
Es tracta d'un edifici de grans dimensions format per un volum principal fruit de diverses
ampliacions que correspon al molí antic, i un volum proper, a on s'ubicava el molí modern.
Al nord de l'edifici principal s'hi troben les restes de la bassa del molí, i a uns metres les
restes de la resclosa.
El volum principal i més antic, format per planta baixa i dos pisos, té els murs de càrrega de
maçoneria de pedra que alternen pedres de petites, mitjanes i grans dimensions, amb grans
carreus treballats envoltant les obertures i delimitant les cantonades, algunes de les quals
han quedat integrades al mur. L'edifici presenta una teulada a doble vessant amb aigües a
les façanes laterals, amb la vessant nord de menors dimensions a causa dels diversos
queixals que formen les façanes.
La façana principal, orientada a l'oest, presenta un portal emmarcat amb una gran llinda de
pedra bisellada, on hi ha la data inscrita de 1630, juntament amb una inscripció il·legible. Els
dos pisos tenen una distribució simètrica de dues finestres per planta emmarcades amb
pedra treballada.
La façana sud presenta cinc finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la
planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres de majors dimensions emmarcades amb
pedra treballada i un balcó a la part esquerra amb base, brancals i llinda de pedra
treballada. Al segon pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada i un porxo
sustentat per un pilar cantoner de pedra a l'extrem dret, amb obertura també a la façana est.
La façana est, situada a tocar de la riera, presenta un nivell inferior que corresponia a la
zona del carcabà de l'antic molí, actualment tapat per un joncar. La part inferior central de la
façana presenta carreus treballats ordenats regularment. A nivell de planta baixa s'hi
observen dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, la de l'esquerra
tapiada i la de la dreta amb un estripagats de ferro forjat. A nivell de primer pis hi ha tres
finestres: dues emmarcades amb monòlits de pedra, la de la dreta reformada amb maó, i
una de petites dimensions. Al segon pis es pot observar una cantonada diferenciada
integrada al mur, una finestra al centre de petites dimensions i el porxo obert també a la
façana sud, a l'esquerra.
La façana nord, coberta d'heura seca, presenta dos grans queixals fruit de les ampliacions.
En uns dels queixals hi ha una porta d'accés al primer pis emmarcada amb pedra bisellada i
una finestra just a sobre emmarcada amb pedra bisellada i una creu llatina inscrita a la
llinda. A la resta de la façana hi ha només una finestra emmarcada amb pedra.
Adossat a la façana nord, encara es pot observar el mur que delimitava la bassa del molí,
actualment omplerta de terra i reconvertida en camp. El mur, que no sobresurt més d'un
metre d'alçada, presenta grans esvorancs a la part oriental. Prop de l'extrem nord de la
bassa, i enmig d'unes roques a tocar de la riera, es conserven les perforacions circulars que
corresponien a l'emplaçament dels suports de fusta de dues rescloses, separades
actualment per un petit pont que creua la riera Gavarresa.
Uns metres a l'oest del volum principal es troba el volum modern on s'ubicava la maquinària
d'un molí escairador. Aquest volum, que no conserva la teulada, es troba parcialment
derruït conservant les parets a mitja alçada. Els murs de càrrega són de maçoneria de
pedra i maó i presenta dos nivells. El nivell inferior té coberta de volta de canó amb accés
amb arc rebaixat, orientat al sud. A la part lateral hi ha una porta amb llinda trapezoïdal i
brancals de pedra i diverses obertures.

Història
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El Molinot va ser construït durant la primera meitat del segle XVII, tal com ho indica la llinda del
portal principal. Modernament, el complex format pel Molinot Xic, el Molinot Gran i la Xemeneia
de vapor del Molinot Xic pertanyia a una empresa que va fer fallida abans de la Guerra Civil.
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