La Torre, molí de la Torre o molí d'en Riera
Tagamanent
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Vall del Congost.
En un meandre del Congost, prop la urbanització la Pedralba.

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

41.74438
2.26524
438906
4621656

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

08276-48
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00006
Anna M. Gómez
dv., 23/03/2001 - 01:00

Descripció
Conjunt d'edificis situats sobre un petit istme del riu Congost, permentent l'aprofitament
hidràulic d'aquest riu i deixant un espai important al darrera per l'agricultura. Una d'aquestes
estructures correspondria a un molí, es tracta d'una construcció en forma de L, de planta i
pis i amb una coberta a doble vessant. La tècnica constructiva emprada és de carreus, de
dimensions mitjanes de pedra sorrenca i de riera, i amb carreus de dimensions més grans
per reforçar les cantonades. L'estructura de les obertures és simètrica, presentant un
finestral gòtic tapiat, en una de les parets laterals. Al costat d'aquest edifici, en trobem un
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altre de dimensions més grans, conegut com la Torre, de planta rectangular format per una
planta baixa i dos pisos, amb coberta a dues aigües. La porta principal està adovellada, i les
obertures també presenten una estructura simètrica, de finestres petites i llindes de
diferents mides. Aquest conjunt apareix encerclat per un recinte murari, deixant un petit
espai interior per pati i hort.
Observacions:
Està habitat l'edifici del molí. D'aquest se'n conserven dues rodes de molí , un a reutilitzada
com a taula de jardi i l'altre com a ornament. El propietari de la Torre és el Sr. Josep
Castellar i Falgueras, esmentat en l'apartat de propietari i adreça; però el propietari del Molí
de la Torre és la Sr. Joana Sicart i Nin. Molí de la Torre s/n. 08593 Tagamanent.

Història
La documentació més antiga sobre la Torre i el molí d'en Riera la trobem en els fogatges de
1497 i 1515, on apareix "Jaume riera moliner" i "en Torre i Gaspar Torra" més endavant "En
Riera" (1553). En una llinda d'una finestra hi ha la data de 1835 i en l'Amillarament de 1861
s'esmenta a Felicià Castellar de la Casa Torre del Congost". I una altra informació la trobem a
l'Amillarament de 1946 on E. Carreras Fargas declara entre altres (mas Fulló, mas Planas, el
Passarell, can Tallada, casetes del Congost, can Nofre i el Bellver) el molí de la Torre. Més
endavant al 1909 i 1912, s'esmenta el molí de la Torre i el seu propietari Felip Fargas Carné., i el
cadastre de 1946 on es fa referència a les afrontacions de la casa i on es diu: "Felix Monblanch i
Riera. Una casa prossehida per dit duenyo anomenada lo Muli de la Torre, ab son hort de tres
cortans de terra de segona qualitat ab oliveras, quatre quarteras camp segona qualitat ab
oliveras, i tres cortans camp tersera qualitat".
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