El Molinot
Vilassar de Dalt
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Maresme
Torrent d'en Cuquet
201

Coordenades:

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

41.53284
2.31902
443192
4598134

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

Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08214-10
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
1694
Regular
ha perdut la coberta i parets mitgeres. També han desaparegut les
dues pedres de molí que l'any 2008 encara es veien a l'interior. Degut
al vent i una tempesta, dos arbres de grans dimensions van caure i
estan encara damunt de la paret. Cal tallar-los per evitar que el pes
acabi d'enfonsar la façana orientada al sud-oest
Legal
Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
Fàcil
Sense ús
Privada
08213A010000200000JQ
Jordi Montlló Bolart
dv., 30/01/2015 - 01:00

Descripció
Antic molí de planta rectangular situat a la llera dreta del Torrent del molí de Cuquet ,a tocar del terme
municipal de Vallromanes. Constava de carcabà, obrador i estances del moliner. Està força cobert per la
vegetació i el pou i la bassa no són visibles. El carcabà està gairebé colgat, però encara se'n veu la part
superior de l'obertura que desemboca a la riera.
Els paraments són de paredat antic amb les cantoneres fetes de pedra granítica ben escairada. Les finestres
tenen l'ampit, els brancals i la llinda de pedra treballada. En una es conserva la reixa de ferro forjat. A
l'interior, les portes i finestres tenen arcs escarsers de maons posats a sardinell, i una de les finestres
conserva un festejador.

Observacions:
En el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt es considera zona
d'expectativa arqueològica; però es tracta d'un edifici que conserva la seva planta i l'alçat. Només ha
perdut la coberta i parets mitgeres.

Història
Aquest molí pertanyia al mas Cuquet de Vallromanes, que tenien un altre molí. Fou establert per Jaume
Tey, moliner natural d' Hostalric, que va iniciar una nissaga de moliners i pagesos que perdurà fins al
primer terç del segle XX.
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