Mina del Molí de Clariana
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Clariana
En un camí que neix al sud a l'entrada de Clariana. Queda al final del
camí a l'esquerra.
443

Coordenades:

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

41.58883
1.49716
374739
4605217

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

08008-143
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
L'entrada i l'inici de la mina es troben en un estat de conservació
deficient. S'ignora l'estat interior ja que no s'hi ha accedit.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08008A007000410000IZ

Molí de Dalt de Clariana

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 02/05/2011 - 02:00

Descripció
Aquesta construcció es troba situada a prop del Molí de Baix de Clariana, el qual proporcionava aigua a la
mina. No s'observa cap tipus de revestiment a les parets, tot i que es possible que l'hagi perdut. Costa molt
de trobar-lo perquè està amagat entre la vegetació. L'altra boca de la mina es situa al Molí de Dalt de
Clariana, amb uns 300 metres de túnel.

Observacions:
S'esmenta que recollia l'aigua des d'un canal que venia des de l'alçada de Cal Porcater, i que
proporcionava aigua al Molí de Dalt de Clariana.

Història
La història d'aquesta mina, va lligada tant al Molí de Dalt de Clariana com al Molí de Baix de Clariana, ja
que portava l'aigua d'un molí a l'altre. Amb una mina d'aigua o un pou, el pagès ja podia plantejar-se
dedicar-hi una part de la terra a una petita horta ja que el principal element, l'aigua, ja el tenia al seu abast.
L'única diferència era que si bé de la mina l'aigua sortia per sí sola, del pou era necessari extreure-la amb
algun mecanisme que donés suficient cabdal com ara una sínia o un molí de vent.
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