La Torre de l'aigua
Sant Llorenç d'Hortons
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Plaça del molí de vent, s/n
221

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

41.46602
1.8229
401704
4591160

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08222-23
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani Popular
XIX
Bo
Restaurada l'any 2004
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, IPA 2916
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Jordi Montlló Bolart
dj., 14/02/2013 - 01:00

Descripció
Torre feta d'obra que sostenia un molí de vent que servia per bombejar aigua d'una mina.
La base de la torre és de planta quadrada en el primer tram i alçat cilíndric. A la part
superior està coronada amb sanefes de maó vist. El parament és de paredat, fet de pedra
petita i mitjana i irregular. Hi ha una porta petita, actualment de vidre, emmarcada amb maó
vist i arc escarser.
Està ubicada a l'angle nord-oest de la plaça del Molí de vent que s'estén entre el carrer del
raval, la carretera de Gelida i el carrer dels Bons aires. Per sota d'aquesta plaça hi ha una
gran cisterna on es recollia l'aigua de la mina. Actualment l'accés a aquest dipòsit és
inaccessible perquè la porta està tapiada amb totxo.
Observacions:
També es coneix amb el nom de Molí de vent

Història
El propietari de Cal Santjust es va fer una casa nova a la part alta del poble, al costat de l'actual
plaça del molí i per poder tenir aigua es va fer construir una mina de 300 metres que passés pel
costat de casa seva fins arribar al torrent i un pou de 20 metres de fondària. Sobre el pou va fer
aquesta torre amb un molí de vent per bombejar l'aigua amb quatre pales de fusta.
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