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0. Presentació 
 
Aquesta treball d’investigació parteix del neguit pel procés de desaparició i oblit en que es troben 
avui en dia gran part dels molins paperers de Catalunya. Aquest conjunt d'edificacions recull el 
coneixement i les tècniques d'un temps que poden ser considerats patrimonials en molts sentits: 
històric, cultural, etnològic,  paisatgístic i arquitectònic entre d'altres. Actualment un gran nombre 
d'aquestes construccions s'han perdut o es troba en risc imminent de perdre's, per això s’ha volgut  
analitzar la situació actual d'aquestes edificacions de forma global i indagar quins estratègies i 
processos es podrien seguir per a la seva preservació, vist des de l'àmbit de l'arquitectura i l' 
urbanisme.  
 
Tot i intentar contribuir-hi, no és objecte d’aquesta investigació el aprofundir en el coneixement dels 
molins paperers des d’un punt de vista historicista, doncs aquesta faceta ja és àmpliament coberta 
per historiadors i altres experts presents en la bibliografia. 
 
Resguardar aquest llegat i potenciar-lo com a marca d'un territori pot esdevenir de ben segur una 
eina generadora d'oportunitats i dinamisme més que una càrrega, fora bo saber-ho aprofitar.  
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de fotografies de l’autor i de L. Munné. 
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1. Introducció als molins paperers de Catalunya 
  
1.1 Història i situació geogràfica 
 
Els molins paperers que trobem avui a Catalunya són unes edificacions que  s'agrupaven formant 
clústers en conques fluvials específiques. Per satisfer les seves necessitats havien de situar-se 
prop d'un curs d’aigua que a la vegada fos pròxim a nuclis urbans o rutes comercials. Els molins es 
podien trobar tant dins de nuclis urbans consolidats com aïllats en sòl rural. 
 
Seguint la lògica dels clústers, sovint les conques fluvials a Catalunya s’especialitzaven en la 
producció de paper o tèxtil, de forma que el més habitual és trobar conques on es fabriqués un sol 
d’aquests productes. Altres activitats com la viticultura sí que eren compatibles amb la producció 
del paper, sent l’Alt Penedès el cas més representatiu.   
 
A Catalunya es conten una desena de conques fluvials papereres, amb gairebé dos-cents molins 
repartits en una cinquantena de municipis, la majoria a les comarques centrals. Destaquen 
especialment la conca del riu Anoia amb Capellades al capdavant i el municipi de la Riba a l'Alt 
Camp.  
 

 
Figura 1.1. Principals conques de rius amb molins paperers.  

Font: Els molins paperers a Catalunya. 
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Per a remuntar-nos als orígens del paper hem d’anar a la Xina del s. II aC., encara que és a partir 
de l’any 150 dC que aquest suport s’introdueix a la cort. A partir del s. VII l’elaboració del paper es 
va estendre per l’Àsia, arribant al Japó cap a l’any 610 de la mà de la religió budista.  
 
L’expansió del paper cap a occident va ser més lenta. L’any 751 amb la batalla de Samarcanda, els 
musulmans van conèixer el seu procés de fabricació. Amb l’expansió de l’ Islam al s. VIII la 
utilització del paper com a suport de la escriptura i la seva producció es va expandir a la península 
aràbiga i el nord d’Àfrica, arribant a l’Al-Ándalus, on es creu que ja en el s. XII a Còrdova hi havia 
molins paperers.  
 

Figura 1.2. Mapa mundial de la ruta del paper.

 
Font: Fons del MMPC. 

 
 

El primer centre paperer reconegut a la península ibèrica va ser Xàtiva, al País Valencià. El geògraf 
Al-Idrisi en va deixar testimoni al 1154 afirmant que “a Xàtiva s’hi fa un paper que no es trobarà 
més preciós i que és conegut tant a Orient com a Occident”. A partir de llavors el paper s’expandeix 
per tot el litoral mediterrani i aviat arriba a Itàlia al s. XIII, a França al s. XIV, i així fins a arribar a la 
majoria de països europeus.  
 
La fabricació del paper coneix llavors un increment de la demanda molt important gràcies a les 
universitats i a la invenció de l’impremta de tipus mòbil de Gutenberg cap a l’any 1440, que es va 
expandir per tot Europa en tan sols 50 anys. 
 
A Catalunya el paper viu el seu gran esplendor en el s. XVIII, quan és comparat amb l’Holandès, 
considerat el de més qualitat que es fabricava. L’ increment de la demanda per la democratització 
de la cultura fa que el drap com a matèria primera arribi a ser insuficient, de manera que un dels 
grans reptes del s. XIX serà trobar com elaborar la pasta de paper amb fusta.  
 
Un altre gran canvi va ser substituir la mà d’obra per maquinària, passant de la producció manual 
full a full a la producció industrial. L’ invenció de la primera màquina de paper continu data de 1798, 
inventada per Louis Nicolas Robert a França i anomenada també màquina plana. El 1804 els 
germans Foudrinier van perfeccionar aquesta màquina, que permetia elaborar paper de mitjana i 
baixa qualitat però que encara no podia oferir la qualitat del paper fet a mà. Cinc anys més tard, al 
1809, John Dickinson a Anglaterra va desenvolupar el que es coneix com a  màquina rodona, que 
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consisteix en una màquina amb un cilindre recobert amb una tela metàl·lica que gira dins un dipòsit 
de pasta i aigua, de manera que per decantació la pasta queda recollida en la tela formant el full.  
 

Figura 1.3. Principals centres paperers a Europa entre el s. VIII i XVII. 

 
Font: L’Histoire du papier. (1994). 

 
 
A Catalunya el primer molí paperer documentat segons l’historiador Oriol Valls és el molí 
d’Albarells, de Santa Maria del Camí i data de 1193. També hi ha constància al s. XV d’altres 
establiments paperers a Sant Martí de Provençals i a la Catalunya nord, però no és fins a les  
darreries del s. XVII que es produeix el veritable increment de la construcció de nous molins.  
 
En aquests inicis molts molins paperers estan vinculats a molins fariners i batans de drap formant 
petits nuclis de producció entorn a l’aigua. D’aquest temps data el molí del Turo (1632) a la Pobla 
de Claramunt.   
 
Durant el s. XVIII l’eclosió de la indústria paperera va ser propiciada entre altres factors per les 
mesures proteccionistes de l’estat, com la prohibició d’exportació de drap (1628) o la restricció de 
la importació de paper estranger, que aturava la forta competència de paper de Gènova i de 
França. Una altre de les mesures que va contribuir a impulsar la indústria paperera a Catalunya va 
ser l’atorgament al 1788 del monopoli del mercat de les colònies d’ultramar als paperers catalans.  
 
És durant el s. XVIII quan es construeixen la gran majoria dels molins paperers i es consoliden les 
zones papereres de l’Anoia, la Riba, Olot i Banyoles, sent l’Anoia el centre més important. En 
aquest temps sorgeixen les famílies papereres de renom com Romaní, Romeu, Soteras o Serra, 
que produïen paper de barba d’alta qualitat per abastir a l’estat espanyol i a les colònies. Es tracta 
d’una producció d’unes 15.000 raimes anuals, o sigui, 7 milions i mig de fulls. Capellades esdevé 
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en aquest període de finals del s. XVIII i principis del XIX el centre paperer més important de l’estat 
espanyol.  
 
Entrat el s. XIX a la comarca de l’Anoia continuava la producció manual i el pes de la tradició, 
mentre en altres centres paperers com Girona i Alcoi es mecanitzava el procés. Tot i que les 
màquines del moment no arribaven a assolir la qualitat del paper fet a mà, cosa que va permetre la 
pervivència de la fabricació de paper tradicional, si que va fer perdre pes a les regions que no es 
van mecanitzar.  
 
Finalment a l’Anoia en comptes d’instal·lar-se les màquines planes que produïen paper de mitjana i 
baixa qualitat es va optar per les màquines rodones de tipus Picard o semi contínua, que permetien 
la fabricació d’un paper de més qualitat i semblant al fet a mà. Per altre banda s’introdueix la pila 
holandesa, que va permetre deixar de banda les piles tradicionals i escurçar els temps de 
producció de la pasta de paper. A principis del s. XX, cap al 1919, la producció de paper fet a mà 
es va aturar.   

 
Figura 1.4. Mapa de Catalunya amb els principals nuclis paperers, elaborat per Pau Riba. 

 
Font: Fons del MMPC. 
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1.2 Procés de fabricació del paper 
 
L’elaboració del paper manual era lent i laboriós, podien passar setmanes des de que arribaven les 
matèries primeres al molí fins que en sortien els fulls de paper llestos per a la comercialització. 
S'utilitzava com a matèria primera draps vells, cordes, veles de vaixells i altre matèria vegetal 
fibrosa que recollien els drapaires i portaven els traginers.  
 
En el procés artesanal d’elaboració de la pasta primer es classificava i esquinçaven els draps, 
s’introduïen al torn espolsador per a eliminar brosses i impureses i seguidament es deixava en 
remull en el podridor entre una i cinc setmanes, procurant-ne la fermentació per a que es pogués 
desfer millor. El pas següent era triturar-ho a les piles amb les maces de fusta durant 20 o 30 
hores. Aquestes maces es movien gràcies a la força de les rodes hidràuliques.  
 
Per a la formació del full, la pasta resultant es barrejava en una tina amb força aigua, i d'allà 
l'alabrent i el ponedor, dos operaris especialitzats, en treien els fulls de paper amb el motlle. 
L'alabrent submergia el motlle a la tina, l'aigua s'escolava entre la tela metàl·lica i hi quedaven 
atrapades les fibres. Llavors passava la forma al ponedor, que traspassava el full del motlle a un 
saial o baieta de llana. El procés es repetia fins a obtenir una posta, de 250 fulls.  
 
El següent pas era premsar la posta per a treure’n la major part de l'aigua. De totes maneres  els 
fulls encara eren humits i tendres i es tenien que estendre en cordes als miradors, amb l'ajuda de 
l'espit, un estri de fusta en forma de T. Seguidament i després d'una primera tria, els fulls 
s'encolaven amb cola animal, per a evitar que s'hi escorregués la tinta al escriure, i es tornava a 
premsar i assecar. En un mall satinador s'hi donava la llisor definitiva, i se n'igualaven les bores 
amb una ganiveta de fretar per a finalment empaquetar els fulls en raimes (500  fulls) per a ser 
venuts.   
  
 

Figura 1.5. Sistema artesanal de fabricació de paper  
 

 
 
 

 

 
 
Font: Fons del MMPC. 
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Figura 1.6. Primera mecanització en la fabricació de paper 
 

 
 

 
Font: Fons del MMPC. 

 
 
Durant la primera mecanització a Catalunya al s. XIX, es van substituir les maces de fusta per la 
pila holandesa en el procés d’elaboració de la pasta i als operaris més qualificats de la tina per les 
màquines rodones en l’elaboració dels fulls. 
 
 
 

1.3 Descripció física dels molins paperers 
 
Els edificis on es produïa el paper fet a mà són anomenats molins paperers per la tecnologia que 
els permetia aprofitar la força hidràulica per a la seva producció. Són una tipologia edificatòria 
específica i evolucionada a partir de la masia, a mig camí entre el món industrial i el vernacular. 
Des dels inicis de l'activitat paperera al s. XII, aquests edificis van anar evolucionant fins arribar al 
s. XVIII a  un alt nivell d'especificitat, organització, funcionalitat i dimensions.  
 
A nivell programàtic els molins constaven en alçada de tres nivells específics. El més baix, la planta 
soterrani, és on produïa el paper, gràcies l’energia hidràulica amb que funcionaven les màquines. 
La planta baixa servia de magatzem i de vivenda, que també podia situar-se en el primer pis, 
aquesta era habitada pels propietaris o llogaters del molí i alguns treballadors. Els pisos superiors, 
que podien ser dos o tres, eren anomenats miradors, i consistien en unes plantes completament 
diàfanes i envoltades de ventanes on s'assecava el paper.  
 
Al voltant del molí, aprofitant el rec d’aigua necessari per a la producció, s'acostumaven a cultivar 
horts per a alimentar les famílies senceres que podien viure en un molí, assolint un grau important 
d’autosuficiència.  
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Figura 1.7. Funcionament i parts d'un molí paperer. 

 

Font: Quadern didàctic del MMPC. 

 
Constructivament els molins van evolucionar fins a arribar a un esquema constructiu específic que 
es repetia amb algunes variacions, especialment durant el s. XVIII. Molts d’ells es caracteritzen per 
tenir planta unitària, lleugerament rectangular i amb crugies paral·leles a la seva orientació.  
 
La planta inferior normalment es trobava semi enterrada, permetent el salt d’aigua necessari per a 
moure les rodes i a la vegada la il·luminació i ventilació de les estances a traves de finestres altes. 
L’estructura era de murs de càrrega gruixuts que normalment es cobrien amb voltes de pedra.  
 
A la planta baixa, sense la humitat del soterrani, els forjats que cobreixen els murs acostumen a ser 
de bigues de fusta i entrebigat ceràmic, com en les plantes superiors. En aquestes últimes plantes 
l’estructura canvia els murs interiors per pilars d’obra i les façanes es foraden amb multitud de 
ventanes per a permetre la ventilació d'unes plantes totalment diàfanes i obertes als quatre vents. 
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Finalment els molins es cobrien amb una teulada suportada per grans encavallades de fusta, 
normalment a dues aigües.  
 
L'envoltant exterior era de mur de tàpia estructural, normalment encalat i reforçat amb carreus de 
pedra a les cantonades, que moltes vegades es deixaven vistos. La composició de les façanes 
destaca per reflectir fidelment l’especificitat dels processos que s’hi desenvolupaven a l’interior amb 
el seu ritme d’obertures.  
 
Per sobre de la planta baixa i primera, normalment envoltades de balcons o finestres de la vivenda, 
criden l'atenció les nombroses i ordenades finestres dels miradors. Són anomenades ventanes en 
llenguatge paperer i esdevenen un dels trets més singulars dels molins paperers. Aquestes 
finestres als quatre vents, s'obrien o tancaven total o parcialment segons les condicions desitjades 
per a un bon assecat del paper.  
 
Altres trets característics dels molins paperers són la contundent geometria i envergadura de molts 
d’ells, més encara tenint en compte l’època i els emplaçaments on es construïen. Amb plantes de 
fins a 600 m2 (20 x 30 m) i 3000 m2 de superfície construïda total, eren edificacions insòlites en els 
municipis en els que s'erigien. Precisaven d’una aportació important de capital per a finançar la 
seva construcció, que durava aproximadament un període de tan sols 3 anys.  
 

Figura 1.8. Planta del mirador i secció del molí de la Vila. Amb pilars metàl·lics en comptes  
d’obra en els miradors, va ser un dels últims en ser construïts i un dels més refinats. 

 
 
 

 

Font: arxiu MMPC. 
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1.4 Obsolescència i noves oportunitats 
 
Al s. XX, amb la mecanització definitiva del procés de fabricació del paper, aquests edificis 
concebuts per a un procés de manufactura artesanal van caure en la obsolescència, doncs les 
noves màquines de grans dimensions precisaven espais en planta baixa molt més grans del que 
oferien els molins paperers. Altrament resultava innecessari l'espai en alçada dels miradors, doncs 
l'assecat també es feia mecànicament.  
 
 
Aquest fet va provocar que s'enderroquessin alguns molins paperers per a construir noves naus en 
el seu lloc que responguessin a les necessitats del moment, com és el cas dels molins de cal 
Manel (Ahlstrom) o cal Mata i cal Sapara (Vilaseca SA). Molts altres no van poder adaptar-se als 
nous temps i van tancar, abandonant el molí a un ràpid procés de deteriorament. 

 
Figura 1.9. Fàbrica de paper moderna. 

 

 
Font: Fons de l’MMPC. 

 
 
Avui, tot i les dificultats per a desenvolupar l'activitat per a la qual van ser concebuts els molins 
paperers, no s’ha de descartar que puguin adaptar-se amb més o menys facilitat a nous usos.  
 
La funcionalitat, sobrietat, racionalitat, polivalència i ordre amb que van ser concebuts són trets 
comuns entre la majoria de molins paperers del s. XVIII. Això fan que siguin uns edificis amb  gran 
flexibilitat per a reutilitzar-los, com es pot comprovar per exemple amb el molí de la Vila de 
Capellades. A més de molí paperer en els seus orígens, ha acollit una escola bressol i un institut i 
avui és la seu del Museu Molí Paperer de Capellades. En el seu mirador s'hi celebren cerimònies 
de tota mena com exposicions d’art o inclús casaments civils. També entre altres molins que han 
sigut reconvertits es troben hotels, cases de colònies, arxius municipals i empreses. 
 
A tall d'exemple (figura 1.10) podem comprovar també com una planta amb unes dimensions de 26 
x 18 m, comunes entre molins, podria acollir una distribució destinada a habitatges, semblant a les 
torres d'apartaments Lake Shore Drive de Chicago, de 33.6 x 20.4 m de costat, o una planta 
d’oficines. Asseguren els arquitectes Jessen i Schneider que no existeix una tipologia que no pugui 
ser reconvertida.   
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Figura 1.10. Plantes del Molí de la Vila, d’un edifici d’oficines per a Londres i de la torre 
d’apartaments Lake Shore Drive a Chicago, de Mies van der Rohe.        

                                             

 

 
Font: MMPC i Mies at Work (1999). 

 
 
 
 
 

Figura. 1.11. Ordre de ventanes al molí de cal Violant de Capellades i detall de la façana de 
l’edifici Seagram de Mies van der Rohe. 

 

 

Foto : Fons de l’autor. 
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2. Hipòtesi, objectius i metodologia 
 

2.1 Hipòtesi 
 
Es parteix de la hipòtesi de que els molins paperers són un patrimoni industrial, històric i 
arquitectònic amb un valor suficient per a ser preservats i dotats de nous usos viables per a 
esdevenir un actiu a la regió. Si s'estan perdent és degut a motius aliens a la seva vàlua, com el 
desconeixement d’aquesta situació, la relativament jove consideració del llegat industrial com a 
patrimoni, les dificultats econòmiques i incerteses per a dotar als edificis d'aquests nous usos i la 
falta d'incentius i protecció legal històrica de l'administració, que no ho percep com una demanda 
ciutadana. També els particulars i empreses propietàries tenen a les seves mans un poder de 
decisió molt important, encara que moltes vegades no vagi acompanyat dels recursos necessaris.   
 
 

2.2 Objectius 
 
L'objectiu principal del treball és analitzar la situació actual dels molins paperers de Catalunya i 
explorar les possibilitats reals de preservar-los i posar-los en valor. 
 
 
Objectius parcials: 
 
1.Recull i actualització de dades i característiques dels molins paperers, de forma homogènia, per a  
un anàlisi i comparació que descrigui de forma global la seva situació actual. Entre altres dades, 
l'estat de conservació, els usos, la situació urbanística, la titularitat o la ubicació precisa de cada un 
d’ells. S’han realitzat ja alguns estudis sobre el tema però que abracen porcions petites del territori 
o necessiten ser actualitzats. 
 
2. Recavar el parer de diferents personalitats relacionades amb el món paperer, del patrimoni 
industrial, de l'administració i propietaris, posant de relleu la problemàtica de la seva preservació i 
reutilització. Amb ells cal establir quins criteris s’han de considerar a l'hora de determinar la 
importància dels diferents molins paperers a nivell artístic, tècnic, etnològic o d'altres. 

 
3. Explorar els instruments legals i iniciatives que permetrien la seva protecció per plasmar-ho en 
un full de ruta.  
 
4. Indagar possibles projectes de difusió cultural i turística que fessin més atractiva la reutilització 
dels molins paperers. 
 
 

2.3 Metodologia  
 

2.3.1 Primera part: Estudi dels conceptes principals, investigació i treball de camp 
 
S’ha realitzat una recerca sobre els molins paperers visitant els diferents centres d'informació, 
especialment el Museu Molí Paperer de Capellades, a més de consultar la documentació que es 
recull a la bibliografia. 
 
També s’ha fet un treball de camp per a recollir dades in situ del major nombre de molins que ha 
sigut possible, per a comprovar les dades recollides anteriorment i elaborar-ne de noves. Per a tal 
efecte s’ha demanat la col·laboració de les persones del lloc i s’ha visitat i fotografiat l'exterior i 
l'interior dels edificis quan s'ha permès. Al mateix temps s’ha ubicat cadascun dels molins en una 
cartografia digital que pogués ser utilitzada durant el treball de camp mitjançant dispositius mòbils 
GPS. 
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2.3.2 Segona part: Enquestes, anàlisi dels resultats i conclusions 
 
S'han fet una desena d'entrevistes a experts en la matèria entre els que hi havia entesos del món 
paperer i del patrimoni industrial com historiadors, paperers i arquitectes, tècnics de l'administració, 
i propietaris de molins paperers, als quals s'ha exposat la problemàtica de la seva preservació i 
transformació. 
 
 

2.4 Justificació de l'àmbit d'actuació 

 

La idoneïtat d'abastar tot l'àmbit territorial de Catalunya ve donada per la preexistència de multitud 

de treballs de diferent importància que centren la seva investigació en una àrea geogràfica 

determinada, atenent tan sols en una petita part d'aquest patrimoni, quan l’ interès que ha motivat 

la investigació són els molins paperers en el seu conjunt.  

 

La voluntat de la investigació és oferir un anàlisi global, atenent a aspectes especialitzats 

desatesos per les publicacions existents, com els diferents nivells de protecció legal o el règim 

urbanístic. Així mateix també és un objectiu el de proposar actuacions globals que puguin tenir 

repercussions locals. 

 

Encara que aquesta decisió comporti que el nivell de detall on s’arriba per a cada edifici sigui 

menor, ha despertat l’ interès de fonts consultades precisament pel fet de recollir l'existència d'un 

gran nombre de molins paperers. Això ha sigut possible gràcies a les aportacions imprescindibles 

de les fonts de les que es parteix i les persones que han col·laborat. 

 

Per altre banda hi ha la intenció de que aquesta feina tingui un recorregut més enllà de la 

presentació d'aquest document, pel que hi haurà temps per a aprofundir i centrar l'atenció allà on 

sigui necessari, en els casos en que encara no s’hagi fet. Cal considerar la importància de conèixer 

l'estat general d'aquest patrimoni abans de decidir centrar els esforços en una part. 

 

De la mateixa manera, els mitjans disponibles també han recomanat no sobrepassar l'àmbit de 
Catalunya, encara que s’ha decidit incloure alguns cassos molt interessants quan es trobaven 
propers a la frontera amb l'Aragó o el País Valencià.  
 
En qualsevol cas, la definició d’un àmbit d’estudi de ven segur admet multitud de criteris en funció 
dels resultats que es persegueixin.  
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3. Cronologia recent i dates significatives 
 

A continuació es recullen alguns dels esdeveniments més significatius relacionats amb els molins 
paperers durant els últims decennis, des del naixement de l’arqueologia industrial a la dècada de 
1950 fins al dia d’avui. En aquest temps coincideixen l’obsolescència i el tancament de les activitats 
productives amb la seva creixent difusió i un lent reconeixement com a part del patrimoni industrial 
arquitectònic del país. És significatiu comprovar com previ a la seva protecció s'esdevenen sempre 
treballs de divulgació.  

 

A la taula 3.1 es classifiquen els fets en tres columnes, segons estiguin relacionats amb 
l’administració, tals com l’aprovació d’una llei o planejament, amb la difusió per als fets amb una 
càrrega cultural més forta i amb la conservació per a explicar la sort i dissort dels edificis paperers.  

 

Per a saber-ne més sobre el món paperer i els molins durant la seva etapa més esplendorosa, 
anterior a 1950, cal adreçar-se a la bibliografia especialitzada. 

 

 
Taula 3.1. Quadre cronològic d’esdeveniments més rellevants a les últimes dècades. 

Any Administració Difusió Conservació 

1950- 
1960 

 1955. Per primera vegada 
s’utilitza el terme arqueologia 
industrial, en un article de 
Michael Rix a Birmingham, 
Anglaterra. 

 

1958. Fundació de l'Associació 

d'Estudis Històrico-Paperers 
per un grup d’industrials 
paperers a Capellades. 

 

1960- 

1970 

 

1961, 6 de juliol. Inauguració 
del Museu Molí Paperer de 
Capellades. 

1960. Finalitza la seva 

producció el molí del Rabí a  

Sant Quintí de Mediona, 

que fabricava pasta de 

paper per al seu veí molí 

Blanc, que tancarà sis anys 

després, al 1966. 

 

Enderroc i substitució dels 

molins de cal Mata i cal 

Sapara a Capellades per 

una fàbrica paperera 

moderna. 

 

1962. Tancament del molí 

d’en Gomis a Martorell, 

després d’una inundació. 

 

1969.  Es trasllada la  

producció del molí de les 

Toeses de Sant Pere de 

Riudebitlles a una nova 

fàbrica contigua al molí.  
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1970- 

1980 

 1973. Primera 

conferència 

internacional a 

Ironbridge del TICCIH 

(The International 

Comité for the 

Conservation of the 

Industrial Heritage, 

representat a Espanya 

pel mNACTEC). 

1974. L’empresa Munné de 

Capellades tanca la 

producció al molí de Cal 

Farreres i la concentra al 

veí molí Xic. 

 

1978. Finalitza la seva 

producció el Molí Major de 

Carme. 

1980-

1990 

1980-82. Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic 
de l'Alt Penedès pel 
Departament de 
Cultura, on es recullen 
els molins paperers de 
la regió. Revisat entre 
1985-86 i publicat al 
1986. 

 

1981-89. Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic 
de l'Anoia pel 
Departament de 
Cultura, on es recullen 
els molins paperers de 
la regió. Revisat entre 
1991-93 i publicat el 
1997.  

 

1980-90. Tanquen la 

producció la família Mora al 

molí de Cal Ramonet i A. 

Romaní T. a Cal Violant 

(1990) a Capellades, la 

Fàbrica Nova i el molí Vell a 

Orpí, el molí de cal Guarro 

(1982) a La Pobla de 

Claramunt, el molí de cal 

Cardús i el d’en Batllori a 

Torrelavit i el d’en Guarro 

de Sta. Mª de Palautordera, 

entre d’altres.  

 

Enderroc del molí de Ca 

l’Anton de Capellades, que 

havia tancat durant la 

primera meitat del segle XX. 

1990- 

2000 

1993. Llei 9 / 93 del 

Patrimoni Cultural 
Català. 

 

1996. El molí de can 
Bros passa a ser 
propietat municipal. 

1993. Inauguració de 

les plantes superiors 

del Museu Molí Paperer 

de Capellades, després 

d’una important tasca 

de rehabilitació. 

  

1999. Publicació del 

llibre Full a full. La 

indústria paperera de 

l’Anoia(1700-1998): 

Continuïtat i 

modernitat. De M. 

Gutiérrez. 

1994. Uns forts aiguats 

enderroquen part del Molí 
d'en Serra, propietat del 
municipi de la Riba i amb un 
projecte amb treballs iniciats 
per a condicionar-lo com a 
museu del paper des de 
1986. 

 
1996. S’atura la producció al 

molí d’en Massana de Sant 
Pere de Riudebitlles. 

2000- 

2010 

2004, 22 de juny. 
Resposta del 
Departament de 
Cultura de la 
Generalitat a 
l’Associació d’Estudis 
Històrico-Paperers 
expressant el seu 
suport i indicant els 
ajuntaments com els 
més indicats per a 
protegir el patrimoni.  

 

2000. 20-22 octubre. 
Celebració del seminari 
internacional The Watermark 
Route. La ruta de la filigrana. 
Paper museums and 
conservation and diffusion of 
hand-made paper.  Organitzat 
per l’IPH (International 
Association of Paper 
Historians) i el MMPC a 
Capellades, amb 
representació de 14 països 
europeus.  

 

2001-04. Aturen la seva 

activitat paperera el molí del 
Mig (2001), el molí d’en 
Ferrer (a causa d’una 
inundació al 2002) i el molí 
de l’Esbert (2004) de 
Torrelavit. 
 

2005-08. Restauració del 

molí dels Capellans, a 
Alcover (Alt Camp). 
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2008, desembre. 

L'Ajuntament d'Alcover 
proposa la protecció 
com a BCIL per a set 
molins paperers en el 
Catàleg de Béns 
Protegits del POUM,  
identificats prèviament 
en la publicació de la 
Diputació de Tarragona 
de 2001. 
 

2009. Declaració de 
BCIN del Molí Mornau 
de Sabadell, edifici 
recollit en el Pla 
Especial de Protecció 
del Patrimoni de 
Sabadell (PEPP) de 
2007. 
 

2010, juny. Presentació  
de l’Inventari del 
Patrimoni Històric, 
Arquitectònic i 
Ambiental Capellades, 
a càrrec de la Diputació 
de Barcelona. 
 

 

2001. Publicació del llibre El 
patrimoni de molins de la 
demarcació de Tarragona. 
Anàlisi i estratègies 
d'intervenció. Dels autors Blay 
i Anton, publicat per la 
Diputació de Tarragona. 

 

2004, 25 maig. Declaració a 
favor de la conservació dels 
molins paperers i altres 
elements del patrimoni 
industrial, per l'Associació 
d'Estudis Històrico-Paperers, 
adreçada a les diferents 
administracions. 

 

2006. Setembre.  

28è Congrés bianual de l’IPH 
(International Association of 
Paper Historians) a 
Capellades i Madrid. 
 

2008. Publicació del llibre Els 

molins paperers de Catalunya, 
de J. Esteve i M. Ribas, amb 
el suport del mNACTEC. 

2009, juliol. S'ensorra part 

de la coberta del Molí de Cal 
Ramonet. 

 

2009, setembre. 
Enderroquen el Molí de Cal 
Ramonet, a la Torre de 
Claramunt. Difusió als 
mitjans: TV3, La Veu de 
l'Anoia i altres. 
 

2009. S’inaugura l'Hotel 
Fàbrica de Solfa a Beseit, 
després d'anys de reformes, 
ubicat a l'antic molí de Solfa.  
 

Restauració del molí d’en 

Roda de Torrelavit com a 

habitatge particular, 

després d’aturar la seva 

producció al 1980. 

2010- 2011, abril. La Direcció 

General d'Urbanisme 
inicia els treballs de 
redacció del Pla 
director urbanístic del 
patrimoni industrial del 
Baix Ter, el Fluvià, el 
Baix Llobregat i els 
seus afluents Cardener 
i Anoia, començant pel 
riu Anoia.  

 
2012. L'Ajuntament de 

Sant Pere de 
Riudebitlles protegeix 
com a BCIL vuit molins 
paperers entre altres 
edificis en el Catàleg 
de Béns Protegits del 
POUM. 

 
 

2011. S'obre una part del Molí 

Fondo de Sant Joan de les 
Fonts (Garrotxa) com a espai 
museístic rehabilitat per 
l'ajuntament. 
 

2011, 6 de juliol. 50º aniversari 
de la inauguració del Museu 
Molí Paperer de Capellades. 
 

2011. La cooperativa 

d'habitatges Masos pel 

decreixement dota de noves 

activitats el conjunt 

industrial de ca la Fou, a 

Vallbona d’Anoia. 

Font: Elaboració pròpia. 
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4. Classificació i anàlisi de la situació actual dels molins paperers 

 

En aquest punt s'analitza l'estat actual dels molins paperers de Catalunya a partir de creuar les 
dades obtingudes en el treball de camp, les persones consultades i diverses publicacions, 
especialment les d'Esteve i Rivas (2008), Munné (2005) i Blay i Anton (2001). 

 

La informació complementària sobre la seva protecció s'ha obtingut dels plans urbanístics de cada 
municipi tals com POUM, Normes Subsidiàries, Catàlegs de Béns Protegits, Plans Especials de 
Protecció del Patrimoni, consultats al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC). La 
classificació i qualificació del sòl s'ha obtingut del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). 

 

En total es tracten homogèniament 178 molins, segons el seu emplaçament geogràfic, 
administratiu, titularitat, data de construcció, estat de l'edificació, ús, classificació i qualificació del 
sòl i grau de protecció si en tenen (BCIN, BCIL, BI o cap). 

 

Cal tenir en compte que les dades recollides aquí es troben en constant evolució per l'efecte del 
pas del temps, les activitats que ocupen els edificis i els canvis legislatius com la redacció de nous 
planejaments. 

 

 

4.1 Paràmetres de classificació 

 

Per a cada molí, identificat amb els seu nom o noms, s'han recollit les dades referents a: 

 

 4.1.1 Localització geogràfica (conca i curs fluvial) 

 4.1.2 Localització administrativa (província, comarca i municipi) 

 4.1.3 Estat de conservació (excel·lent, bo, regular, ruïna o desaparegut) 

 4.1.4 Ús actual (equipament, industrial, habitatge, residual o cap) 

4.1.5 Titularitat (públic municipal, privat empresa, privat particular o desconegut)  

 4.1.6 Data de construcció (s. XV, s. XVI, s. XVII, s. XVII, s. XIX o desconeguda) 

 4.1.7 Tipus de protecció de l'edifici (BCIN, BCIL, BI o Cap)  

 4.1.8 Règim urbanístic del sòl (classificació i qualificació) 

 

A continuació s'exposen els resultats per a cada criteri i l'explicació dels diferents paràmetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
  BCIL: Bé Cultural d’Interès Nacional. Protecció màxima de la que pot gaudir un bé cultural a Catalunya, atorgada per la 
Generalitat. BCIL: Bé Cultural d’Interès Local: Protecció atorgada pel municipi o el consell comarcal on es situa el bé 
cultural. BI: Bé d’Interès, atorgat als béns culturals amb un valor insuficient per a ser catalogats com a BCIN o BCIL. Per a 

més informació consultar la llei 9 /93 del Patrimoni Cultural Català.   
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4.1.1 Localització geogràfica: Conca i curs fluvial  
 

Destaquen de lluny la conca de l’Anoia i la del Francolí, on s’ubicaven autèntics clústers paperers 
amb 80 i 47 molins respectivament. Per curs fluvial són el riu Anoia, el rec de la Bassa i la riera de 
Mediona – Riudebitlles les que concentren la major part de molins de la conca mentre que a la del 
Francolí es troben sobretot en el Rec de la Font Gran, dins el nucli de La Riba.   

 

Taula 4.1. Nombre de molins paperers per conca i curs fluvial. 

 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

4.1.2 Localització administrativa: Província, comarca i municipi  

 

A més de les quatre províncies catalanes s'han inclòs els molins de les comarques del Baix 
Maestrat a Castelló, País Valencià i del Matarranya a Terol, Aragó per la seva proximitat i 
característiques comunes amb els molins catalans. En total es conten tretze comarques i quaranta-
vuit municipis catalans a més de les dues comarques i quatre municipis valencians i aragonesos. 

 

La província amb més molins és de lluny la de Barcelona, gràcies a les comarques de l'Anoia i l'Alt 
Penedès, mentre que per municipis destaca en nombre La Riba amb vint-i-quatre, Capellades amb 
setze i Torrelavit amb dotze, tot i que cal dir que la Riba és un cas particular que agrupa un gran 
nombre de molins dins del seu nucli però d'una mida força inferior a la mitjana.  

Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles a l'Alt Penedès amb 7 i 9 molins i La Pobla de 
Claramunt i la Torre de Claramunt a l'Anoia amb 7 i 6 molins completarien la llista de municipis amb 
un nombre de molins més important.  

 número 

1. Fluvià 8        (4.5%) 

1.1 Riu Fluvià 8 

2. Ter 2        (1.1%) 

2.1 Riu Terri 2 

3. Tordera 1        (0.6%) 

3.1 Riu Tordera 1 

4. Ripoll 7        (3.9%) 

4.1 Riu Ripoll 7 

5. Llobregat 6        (3.4%) 

5.1 Riu Cardener 1 

5.2 Riu Llobregat 3 

5.3 Riera de Cervelló 2 

6. Anoia 80    (44.9%) 

6.1 Riu Anoia i rieres 24 

6.2 Riera de Carme 11 

6.3 Rec de la Bassa de 

Capellades 

16 

6.4 Riera de Mediona-  

Riudebitlles 

29 

 número 

7. Francolí 47    (26.4%) 

7.1 Riu Brugent 12 

7.2 La Riba. Rec de 

              la Font Gran 

19 

7.3 Riu Francolí 11 

7.4 Riu Glorieta 5 

8. Foix 1        (0.6%) 

8.1 Riera de Pontons 1 

9. Gaià 6        (3.4%) 

9.1 Riu Gaià 6 

10. Siurana 3        (1.7%) 

10.1 Riu Siurana 1 

10.2 Riu Arbolí 1 

10.3 Riera de Marçà 1 

11. Ebre 2        (1.1%) 

11.1 Barranc de l’Ullal  2 

12. La Sènia 7        (3.9%) 

12.1 Riu de La Sènia 7 

13. Matarranya 8        (4.5%) 

13.1 Riu Matarranya 7 

13.2 Riu Pena 1 

TOTAL 178   (100%) 
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Taula 4.2. Províncies, comarques, municipis i nom dels molins paperers. 
 

Barcelona

Alt Penedès

Gelida

Molí Nou

Molí Vell - Casa Guarro

Sant Pere de Riudebitlles

Molí Cal Ton del Pere

Molí Cal Xerta o can Fabra (antic molí d'en Llucià)

Molí de cal Jan

Molí de la Font

Molí de la Vila (o cal Ròmul)

Molí de les Toeses (antic molí del Puig)

Molí d'en Bielet

Molí d'en Carol o d'en Cardús (Cal Querol)

Molí d'en Massana

Sant Quintí de Mediona

Molí Blanc (St Q)

Molí ca l'Oliver 1

Molí ca l'Oliver 2

Molí Cal Tori

Molí del Fogàs

Molí del Pujol

Molí del Rabí

Sant Sadurní d'Anoia

Molí Can Bosch

Molí d'en Guineu

Molí d'en Jordana

Molí el Molinet

Molí l'Aixartell

Torrelavit

Molí Blanc (Torrelavit)

Molí de cal Cardús

Molí de l'Esbert

Molí del Cover (del Cubé o l'Alcover)

Molí del Mig 

Molí d'en Ferrer

Molí d'en Ribalta

Molí d'en Roda

Molí d'en Vinyals

Molí Parellada

Molí Pelleter

Molí Xic o molí d'en Batllori

Torrelles de Foix

Molí d'en Morgades

Anoia

Cabrera d'Anoia

Molí de Vallbona (d'en Mora, ca l'Afou)

Molí d'en Tiana (o del Bedorc)

Capellades

La Molina

Molí Ca l'Anton (de Cal Ton)

Molí Cal Farreres

Molí Cal Federico (o de Mas Vidal)

Molí Cal Gats (o del Mas Vidal)

Molí cal Manel (molins del Pas de l'aigua,2)

Molí Cal Mata

Molí Cal Sapara

Molí Cal Violant (molins del Pas de l'aigua,3)

Molí de la Vila

Molí del Tillo o farga d'en Marra o de la Plana

Molí d'en Fages

Molí d'en Fructós o Fortugós

Molí Nou (Cal Castells)

Molí Vell (molins del Pas de l'aigua,1)

Molí Xic (del Pascual)

Carme

Molí de Carme

Molí Major

Copons

Molí del Madora o de Baix

Igualada

Molí d'en Boix

Jorba

Molí Blanc (Jorba)

La Pobla de Claramunt

Molí cal Marió (o de l'Almiralló)

Molí Cal Tort

Molí de cal Guarro

Molí de cal Jeroni

Molí de la Boixera

Molí de l'Estrassa

Molí d'en Coca

La Torre de Claramunt

Molí Cal Petera i antic molí del Turo

Molí cal Roio o Royo i Cal Costas

Molí de cal Ramonet

Molí del Marranxet o d'en Pere-Joan

Molí del Mig o de ca l'Almirall

Molí d'en Tortet

Orpí

Molí de Cap de Pont

Molí d'en Serra

Molí Fàbrica Nova

Molí Vell

Piera

Molí de ca l'Esquerrà

Molí d'en Ferrer del Coll

Santa Margarida de Montbuí

Molí Casal de Marxandones

Vilanova del Camí

Molí de Rigat

Baix Llobregat
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Cervelló

Molí de Cervelló

El Papiol

Molí d'en Capdevila

L'Hospitalet de Llobregat

Molí Can Basté (Tecla Sala) Molí d'Antoni Ferrer

Martorell

Molí can Bros

Molí Nou (o molí d'en Gomis)

Sant Vicenç dels Horts

Molí dels Frares

Vallès Occidental

Barberà del Vallès

Molí d'en Dou

Molí d'en Santo

Molí Vermell

Sabadell

Molí de Sant Oleguer

Molí d'en Font

Molí d'en Mornau o molí Estruch

Molí Tres Creus

Santa Maria de Palautordera

Molí d'en Guarro

Tarragona

Alt Camp

Alcover

Molí d'Alcover o d'Olivet

Molí de la Plana de Samuntà (o d'en Serra)

Molí del Batistó

Molí del Groc (Alcover)

Molí del Mas de Forès o de Tarrés: molí de Baix

Molí del Mas de Forès o de Tarrés: molí de Dalt

Molí d'en Güell o molí Nou

Alcover (abans Albiol)

Molí del Coll o de Piroi

Molí dels Capellans, de Piroi o de Coll

El Milà

Molí del Ricard

La Riba

Molí Basora (o molí del Guarro)

Molí de ca la Viuda

Molí de cal Camps

Molí de cal Cardús o Carbó de Baix

Molí de cal Garreta

Molí de Carbó de Dalt

Molí de Cardó

Molí de la Pedra

Molí de les Roixel·les

Molí de Més Amunt (Cap de Riba)

Molí de Siurana o cal Jaume-El-Mas

Molí del Bessó

Molí del Domènec

Molí del Groc (La Riba)

Molí del Quatribal

Molí del Racó

Molí del Sagarra o cal Figuerola

Molí del Ventura

Molí dels Tresos

Molí d'en Roca o de la Roca

Molí d'en Roig

Molí el Molinet

Molí Nou

Molí o taller del Bernades

Mont-ral

Molí de l'Ombra

Molí de Sué

Molí del Costa

Molí d'en Fort (o de les Truites)

Valls

Molí del Pont de Goi o de Claudi el Moliner

Baix Ebre

Alfara de Carles

Fàbrica Pallarès

Molí de l'Ullal

Conca de Barberà

La Riba

Molí d'en Pere Marí

Montblanc

Molí de Figuerola

Molí del Jan

Molí del Pinetell

Pontils

Molí de la Fàbrica

Molí del Rei

Molí del Seguer

Vilaverd

Molí de la Font Gran, del Miquel o de les Truites

Molí de l'Estret

Molí d'en Serra (o molí del Mas)

Montsià

La Sènia 

Molí de Dalt o d'en Martorell

Molí de la Vella o de l'Abella

Priorat

Arbolí

Molí del Remei

Cornudella de Montsant

Molí paperer o d'en Pere Vidal

Marçà

Molí de l'Antó o de mas Magrinyà
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Tarragonès

Constantí

Molí d'en Rodolat, de Scala Dei o de Manuella

El Catllar

Molí de la Vila o la Fàbrica

Molí de Paper

Molí de Pomerí

Lleida

Solsonès

Cardona

Molí d'en Calvet

Girona

Garrotxa

La Vall de Bianya

Molí de cal Sarjant

Molí de can Porxes o can Patge d'en Balloi

Molí d'Illa o Illota 

Molí Vell, d'en Gabarrou o can Targarona

Sant Joan les Fonts

Molí de can Bo

Molí del Pla o cartroner d'en Sala

Molí d'en Vila

Molí Fondo

Pla de l'Estany

Banyoles

Molí de la Farga

Cornellà de Terri

Molí d'en Lloses (o la Fàbrica)

Castelló

Baix Maestrat

Rosell (País Valencià)

Molí de Baix o de Pertegàs 

Molí de la Garrigueta

Molí de l'Hospital 

Molí d'estrasseta o de Vicens Martorell

Sant Rafael del Maestrat (País Valencià)

Molí Canet

Terol

Matarranya

Beseit (Aragó)

Molí de paper d'en Morató o molí batà d'en M.

Molí de Solfa

Molí del Pont Nou

Molí d'en Barrat

Molí d'en Martí (o Fàbrica Miró o Noguera)

Molí d'en Morató

Molí d'en Taraganya (o Fàbrica Nova)

Vall-de-roures (Aragó)

Molí Pintat o molí Bonic
Font: Elaboració pròpia. 
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4.1.3 Estat de conservació 

 

Classificat segons: 

 

1. EXCEL·LENT. Bon estat de conservació, preservant els seus valors originals com la 
volumetria i la composició de les façanes, elements constructius, materials i en alguns casos la 
maquinària i els utensilis paperers. 

 

2. BO. Relativament ben conservat o amb algunes modificacions, però conservant una clara 
tipologia paperera. 

 

3. REGULAR. Deficiències de conservació rellevants en els tancaments, la coberta i 
despreniments o amb modificacions importants que n'alteren la comprensió. 

 

4. RUÏNA. Deteriorament molt important de l'edifici i el seu contingut, que suposen un risc per a 
les persones. Ensorraments parcials importants de la coberta, forjats o murs. 

 

5. DESAPAREGUT. Molí enderrocat. 

 
Taula 4.3. Estat de conservació dels molins paperers. 

Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

       20 47 62 36 13 178 

11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 7.3% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

El nombre de molins coneguts que han desaparegut o es troben completament en ruïnes 
representa avui un 27.5% del total, no arriben a ser una tercera part. Aquesta dada pot ajudar a 
desmentir els plantejaments més pessimistes i demostra que encara existeix un marge de temps  
per a prendre mesures oportunes que preservin la part més destacada d'aquest patrimoni.  

Tot i això si no s'actua amb celeritat aquest 35% que es troba en un estat regular pot empitjorar fins 
a la ruïna en molt pocs anys. 

 

 

4.1.4 Ús actual 

 

Classificat segons: 

 

1. EQUIPAMENT. Tant privat com públic, poden ser museus, centres cívics, arxius municipals, 
casa de colònies i d'altres. 

 

2. HOTELER I RESTAURACIÓ. Inclou també cases rurals i turisme en general. 

 

3. INDUSTRIAL. Producció paperera moderna, de tèxtil, caves i altres sectors manufacturers. 

 

4. HABITATGE. Unifamiliar o plurifamiliar de primera o segona residència. 
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5. RESIDUAL. Es consideren residuals aquells usos amb poc valor afegit que n'acceleren al seu 
deteriorament, com ara magatzems, activitats ramaderes, d'avicultura o ferralleria. 

 

6. CAP. Sense cap ús aparent, el molí està buit. 

 
Taula 4.4. Ús actual dels molins paperers. 

Cap Industrial Habitatge Equipament Hoteler Residual Desaparegut TOTAL 

    77 40 29 11 5 1 15 178 

43.3% 22.5% 16.3% 6.2% 2.8% 0.6% 8.4% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Que el 43% d'aquests edificis restin sense cap ús representa el seu principal perill, per la ràpida 
degradació que això comporta. D'altre banda tant entre els que estan ocupats per una indústria 
com s’utilitzen com a habitats es troben en condicions molt diverses, des de casos de precarietat i 
futur incert a  bons exemples de posada en valor dels molins.  

El grup d'edificis usats com a equipament o hotel, sumats representen malauradament tan sols un 
9%. Són els dos usos on clarament més abunden els casos de reutilització exitosa i revalorització 
del patrimoni arquitectònic.     

 

 

3.1.5 Titularitat   

 

Classificada segons: 

 

 1. PÚBLICA  

 2. PARTICULAR EMPRESA 

 3. PARTICULAR PRIVAT 

 4. DESCONEGUT  

 
Taula 4.5. Titularitat dels molins paperers. 

Desconegut Privat 

particular 

Privat 

empresa 

Municipal TOTAL 

       59 58 44 17 178 

33.1% 32.6% 24.7% 9.6% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En tots els casos de titularitat pública coneguts, que  representen un 9.6% del total, és el municipi 
el propietari. La resta, que són molins privats, es reparteixen a parts semblants entre empreses 
(25%) i particulars (32'6%). Malauradament del 33.1% restant no se n'ha pogut conèixer el titular, 
una informació poc accessible en general. 

 

 

1.1.6 Data de construcció 

 

Classificada segons el segle. 
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Taula 4.6. Data de construcció dels molins paperers. 
XV XVI XVII XVIII XIX Desconeguda TOTAL 

       3 1 10 129 14 21 178 

         1.7% 0.6% 5.6% 72.5% 7.9% 11.8% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La immensa majoria (72.5%) daten del segle XVIII, tot i que molts edificis es van construir sobre 
antigues restes d'altres construccions com molins fariners o van ser ampliats i modificats amb els 
anys. Així s'ha optat per agafar la data en que es va construir l'edifici principal predominant avui. 

D'un gran nombre se’n coneix la data amb més exactitud però s'han homogeneïtzat els resultats 
per segle. 

 

 

4.1.7 Tipus de protecció 

 

Classificada segons: 

 

BCIN - Bé Cultural d'Interès Nacional 

BCIL - Bé Cultural d'Interès Local  

BI - Béns d'Interès Arquitectònic Integrats al Patrimoni Cultural Català.  

Cap tipus de protecció 

 
Taula 4.7. Tipus de protecció de la que gaudeixen els molins paperers. 

BCIN BCIL BI CAP Desconegut Fora Cat. Desaparegut TOTAL 

       1 45 6 98 3 13 12 178 

     0.6% 25.3% 3.4% 55% 1.7% 7.3% 6.7% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Segons el Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya tan sols un molí paperer gaudeix de la màxima protecció, la de Bé 
Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Es tracta del molí Mornau de Sabadell, des de l'any 2009, 
considerat el de major dimensions construït al s. XVIII a Catalunya. El fet que aquest sigui l'únic 
molí protegit com a BCIN quan hi ha forces molins amb característiques molt similars fa pensar que 
segurament alguns més mereixerien gaudir de més consideració i de que si no és així és per altres 
circumstàncies com la predisposició i les prioritats de les administracions locals on es troben situats 
aquests edificis.  

 

Segons l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, a part del cas de Sabadell cap molí 
paperer està incoat com a BCIN, que significa que tampoc s’han iniciat els tràmits per a la possible 
declaració d’algun altre molí com a BCIN. Així no s'esperen nous molins amb aquesta protecció en 
un futur immediat. 

 

Pel que fa a proteccions de grau inferior com Bé Cultural d'Interès Local, no es troba disponible 
encara un registre central a Catalunya com passa amb els BCIN, pel que s'ha hagut de comprovar 
per a cada municipi, contrastant informació força heterogènia i que en alguns casos pot resultar 
ambigua. Encara que aquest 25% de BCIL pot semblar un nombre suficientment important, 
malauradament això no significa  que estigui realment garantida a la pràctica la seva protecció ni 
molt menys la seva conservació, com veurem més endavant.  
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La declaració d'un BCIL és competència municipal o del consell comarcal en els municipis de 
menys de 5000 habitants, mentre que els BCIN són competència de la Generalitat de Catalunya. 
Els Béns d’Interès (BI) també són competència municipal, i tot i que representen un reconeixement, 
només els graus més alts de protecció són una garantia real de que es conservin. 

 

En els edificis protegits situats a l'Aragó i al País Valencià, la categoria equivalent al BCIN català 
s’anomena Bé d’Interès Cultural (BIC), com a la resta de l’estat. La segona categoria de protecció o 
BCIL és anomenada Bé de Rellevància Local (BRL) al País Valencià i Bé Catalogat (BC) a l’Aragó. 

 

4.1.8 Règim urbanístic del sòl: Classificació i qualificació 

 
Taula 4.8. Règim urbanístic del sòl en que s’emplacen els molins paperers. 

(Només es recullen les categories en les que es troben molins paperers.) 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

SUC - Sòl Urbà Consolidat 

SNC - Sòl Urbà No Consolidat 

SUD - Sòl Urbanitzable Delimitat 

SND - Sòl Urbanitzable No Delimitat 

SNU - Sòl No Urbanitzable 

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

 

Sistemes 

SS - Protecció 

SH - Hidràulic 

SE - Equipament 

SV - Espais Lliures i Zones Verdes 

 

Sòl Urbà 

A1 - Industrial 

M1 - Transformació 

M2- Conservació 

R1 - Nucli Antic 

R2 - Urbà Tradicional 

R4 - Ordenació Oberta 

R6 - Cases Aïllades 

 

Sòl Urbanitzable 

D2 - Desenvolupament Activitat Econòmica 

 

Sòl No Urbanitzable 

N1 - Rústic 

N2 - Protecció 

N3 - Protecció Sectorial 

N4 - Activitat Autoritzada 

 

 

 número % 

SUC 67 37.6% 

A1 33  

M1 1  

M2 4  

R1 10  

R2 5  

R2 / SV 1  

R4 1  

R6 4  

SE 8  

SNC 7 3.9% 

A1 2  

M1 1  

M2 1  

R1 2  

SE 1  

SUD 6 3.4% 

D2 5  

SE 1  

SNU 73 41% 

N1 13  

N2 37  

N3 10  

N4 9  

SE 2  

SH 1  

SS 1  

Desapareguts 12 6.7% 

Fora Cat. 13 7.3% 

TOTAL 178 100% 
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Es reparteixen a parts iguals entre sòl Urbà (SUC + SNC) (41.5%) i No Urbanitzable (SNU) (41%), 
sent testimonial la presència en sòl Urbanitzable (SUD + SND) (3.4%). Entre els situats en sòl urbà, 
el grup més nombrós ocupa sòl industrial (A1) (18.5%), cosa que no els afavoreix en general per a 
ser revaloritzats si tenen altres indústries properes o es troben envoltats de polígons industrials. 
Per altre banda els que es troben en Nucli Antic (R1) (5.6%), Urbà Tradicional (R2) (2.8%), zona de 
Conservació (M2) (2.2%) o Equipament (SE) (4.5%) són els que tenen més possibilitats de ser 
reutilitzats per al sector terciari o com a equipaments.   

 

En sòl No Urbanitzable (SNU) només un es troba en el prejudici d’ocupar un Sistema Hidràulic 
(SH), tot i que la majoria s'hi troben ben a la vora o al límit. La resta, en sòls rústics o de protecció 
pels seus valors ambientals són susceptibles de tenir un futur en sectors com el de l’hostaleria, el 
turisme rural o les cooperatives.   

 

 

4.2 Anàlisi de relacions entre paràmetres 

 

En aquest apartat es creuen les dades tractades individualment en l'apartat anterior per a buscar-hi 
possibles relacions i aprofundir en el coneixement de la situació dels molins paperers avui. Les 
comparacions que es fan són generals abastant tot l’àmbit de Catalunya, però es podrien extreure 
fàcilment els resultats per a una província, comarca o municipi concrets així com també per a una 
conca o curs fluvial. Principalment es relaciona l'estat de conservació amb la resta de 
característiques: 

 

4.2.1 Localització geogràfica i estat de conservació 

4.2.2 Localització administrativa i estat de conservació 

4.2.3 Ús actual i estat de conservació 

4.2.4 Tipus de protecció i estat de conservació 

4.2.5 Titularitat i estat de conservació 

4.2.6 Règim urbanístic i estat de conservació 

4.2.7 Règim urbanístic i ús actual 

4.2.8 Comarca i tipus de protecció 

4.2.9 Conca fluvial i tipus de protecció 
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4.2.1 Localització geogràfica i estat de conservació 

 

 
Taula 4.9. Estat de conservació dels molins paperers segons conques fluvials. 

 Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

1 Fluvià 2 5 1 - - 8 

2 Ter 1 1 - - - 2 

3 Tordera - - - 1 - 1 

4 Ripoll - 2 3 2 - 7 

5 Llobregat 1 1 4  - 6 

6 Anoia 9 26 30 6 9 80 

7 Francolí 4 8 18 15 2 47 

8 Foix - 1 - - - 1 

9 Gaià - - 1 4 1 6 

10 Siurana - - 1 2 - 3 

11 Ebre - 1  1 - 2 

12 Sènia 1 - 2 4 - 7 

13 

Matarranya 

2 2 2 1 1 8 

TOTAL 20 47 62 36 13 178 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La conca fluvial del riu Anoia, al ser la que compta amb el nombre més gran de molins (44.9%) és 
també on es troba un major nombre de molins en excel·lent estat. Amb 9 (5%) molins en aquesta 
categoria són pràcticament la meitat dels 20 que es conserven en total en les millors condicions. És 
també de lluny la conca amb més molins en bon estat amb 26, el (14.6 %), això tot i haver-ne 
desaparegut 9 (5%) i tenir-ne 30 (37.5%) en estat regular que podrien engruixir la columna de les 
ruïnes (7.5%) ràpidament.  

 

Seguidament la conca del Francolí amb 47 molins, que representen el 26.4% del total, és la 
segona en nombre de molins en excel·lent estat, ( 4 i 8.5%), però també amb el nombre més alt de 
ruïnes (15 i 31.9%). 

 

Les conques de la Sènia, el Gaià o el Siurana, tot i tenir un pes petit dins del conjunt dels molins, 
són les que tenen un percentatge més elevat de ruïnes, amb més de la majoria d’ells en aquest 
estat. Aquesta situació rau en el fet que molts d’ells es troben emplaçats en indrets poc habitats o 
que han patit despoblació. 
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4.2.2 Localització administrativa i estat de conservació 
 
 

Taula 4.10. Estat de conservació dels molins paperers segons la comarca. 
 Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

Garrotxa 2 5 1 - - 8 

Pla de 

l’Estany 

1 1 - - - 2 

Vallès 

Occidental 

- 2 3 3 - 8 

Baix  

Llobregat 

1 1 4 - - 6 

Solsonès - 1 - - - 1 

Alt Penedès 4 13 14 3 2 36 

Anoia 5 13 16 3 7 44 

Tarragonès - - - 3 1 4 

Conca de 

Barberà 

- - 3 7 - 10 

Alt Camp 4 8 16 9 2 39 

Montsià 1 - 1 - - 2 

Baix Ebre - 1 - 1 - 2 

Priorat - - 1 2 - 3 

Baix 

Maestrat 

- - 1 4 - 5 

Matarranya 2 2 2 1 1 8 

TOTAL 20 47 62 36 13 178 

 11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 7.3% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Hi ha una relació molt gran entre aquesta comparació per comarques i l’anterior per conques 
fluvials, doncs les agrupacions de molins en un curs fluvial no acostumen a disgregar-se per més 
de dos o tres comarques. Així els molins de la conca de l’Anoia es reparteixen principalment entre 
les comarques de l'Anoia i l'Alt Penedès mentre que els de la conca del Francolí es troben entre les 
comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. També hi ha comarques per les que transcorre 
més d’una conca fluvial, com Conca de Barberà, Tarragonès o el Vallès Occidental. Tot i que la 
forma natural d’estudiar els molins és per la seva localització geogràfica en conques i cursos 
fluvials, tenir en compte la seva localització administrativa és important en el moment d’adreçar-se 
als diferents nivells administratius, com els consells comarcals.   

 

Per comarques les que compten amb més molins com l’Alt Penedès, l’Anoia i l’Alt Camp, amb 4, 5 i 
4 molins excel·lents concentren el 65% dels molins en millor estat, tot i que és la Garrotxa amb 2 
(25%) molins excel·lents i 5 (62.5%) en bon estat sobre 8 la que conserva millor el seu patrimoni.  
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4.2.3 Ús actual i estat de conservació 

 
Taula 4.11. Estat de conservació dels molins paperers segons el seu ús. 

 Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

Equipament 5 5 1 - - 11 

Hoteler 3 2 - - - 5 

Habitatge 5 9 15 - - 29 

Cap - 13 32 34 - 79 

Industrial 7 18 13 2 - 40 

Residual - - 1 - - 1 

Desaparegut - - - - 13 13 

TOTAL 20 47 62 36 13 178 

 11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 7.3% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A diferència del que es pugui pensar la indústria manté una bona part dels molins paperers més 
ben conservats, (7 d’excel·lents i 18 de bons), seguit dels equipaments de l'administració amb 5 
excel·lents i 5 de bons. Els habitatges en bones condicions sumen 14, una xifra similar als 
habitatges que es podrien considerar precaris o en estat regular. 

 

Sens dubte el grup on s'hauria de centrar més l'atenció és el dels 32 molins sense cap ús i que es 
troba en estat regular, un 18% del total. Aquests són els que corren més perill d'esdevenir ruïna. 
D'altre banda podrien ser una oportunitat interessant el grup de 13 molins (7.3%) que es troben en 
bon estat però desocupats, ja que en principi no requeririen la mateixa quantitat de recursos que la 
resta. 

 

 

4.2.4 Tipus de protecció i estat de conservació 

 

Taula 4.12. Estat de conservació dels molins paperers segons la seva protecció. 
 Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

BCIN - - 1 - - 1 

BCIL 12 9 14 10 - 45 

BI 1 - 5 - - 6 

Cap 5 36 38 19 - 98 

Desconegut - - 1 2 - 3 

Fora Cat. 2 2 3 5 1 13 

Desaparegut - - - - 12 12 

TOTAL 20 47 62 36 13 178 

 11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 7.3% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

S'entén que els edificis que gaudeixen de cert nivell de protecció per part de l’administració ho 
deuen principalment al seu valor arquitectònic i històric, deixant de banda el diferent grau de 
sensibilització que puguin tenir els gestors dels municipis en els que s'ubiquen, que sovint és molt 
variable.  
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Per altre banda seria desitjable i és objectiu de la protecció atorgada que a més alt grau de 
protecció, millor fos l'estat de conservació de l'edifici, però ràpidament comprovem que això no és 
així i la sort dels molins paperers és diversa independentment del grau de protecció que els hagi 
sigut atorgat per l'administració. Així el molí Mornau de Sabadell, l'únic BCIN, es troba en un estat 
regular, comprensible per la seva recent protecció l’any 2009, però el que si que resulta realment 
decebedor és comprovar com hi ha més molins protegits a nivell local en estat regular (14, 31%) i 
en ruïnes (10, 22.2%) que en bon (9, 20%) i excel·lent estat (12, 26.6%). Això demostra que 
aquestes proteccions tot i poder salvar de l’enderroc alguns immobles en casos límit no compleix la 
funció d’estimular-ne la conservació i la posada en valor en la meitat dels casos.  

  

De totes maneres cal dir que l’atorgament d'una protecció té lleugers efectes positius per a la 
conservació dels edificis, si els comparem amb el grup que no gaudeixen de cap protecció. Així 
mentre el 58% dels edificis sense protecció es troba en estat regular o de ruïna, aquest 
percentatge baixa una mica fins al 53% en els que gaudeixen de protecció. 

  

Finalment el grup que segurament mereix una atenció especial és el dels que es troben en bon i 
excel·lent estat però no gaudeixen de cap tipus de protecció (41.8%), ja que es possible que alguns 
d'ells siguin mereixedors de protecció, i el seu bon estat hi ajudi. Alguns dels BCIL més ben 
conservats també caldria avaluar la conveniència de que formessin part d'un conjunt amb un 
reconeixement superior, com en el cas del Molí de la Vila a Capellades.     

 

4.2.5 Titularitat i estat de conservació 

 

Taula 4.13. Estat de conservació dels molins paperers segons la seva titularitat. 
 Excel·lent Bo Regular Ruïna Desaparegut TOTAL 

Desconegut 4 12 13 25 5 59 

Empresa 4 15 18 1 6 58 

Particular 7 16 26 9 -        44 

Municipal 5 4 5 1 2 17 

TOTAL 20 47 62 36 13 178 

 11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 7.3% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Al ser un dels deures de l'administració el vetllar per la protecció del patrimoni històric seria lògic 
pensar que els molins paperers de titularitat municipal es troben en un millor estat de conservació 
que els que pertanyen a mans privades. Tot i que de quasi una tercera part se’n desconeix la 
titularitat, podem concloure que en part és així, doncs mentre que un 30% (5 de 17) dels molins 
públics es troba en estat excel·lent, se’n trobem un 10.7% (4+7 de 102) de privats igual de ben 
conservats.  

 

Per altre banda un 70% dels molins en mans privades es troba en un estat entre bo i regular, 
mentre que en el cas públic volta el 50%. Dins el grup de molins privats els particulars semblen ser 
els que tenen majors dificultats per a conservar el seu patrimoni comparat amb les empreses, ja 
que mentre el 79.5% dels molins particulars es troben en un estat regular o de ruïna, tan sols el 
32.8 % dels que pertanyen a empreses es troben en el mateix mal estat. Del major nombre 
d'edificis en ruïnes no se n'ha pogut conèixer el titular, pel que els resultats podrien variar.   
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4.2.6 Règim urbanístic i estat de conservació 

 

Taula 4.14. Estat de conservació dels molins paperers segons la classificació del sòl. 
 Excel·lent Bo Regular Ruïna TOTAL 

SUC 11 25 27 4 67 

SNC 1 2 4 - 7 

SUD 1 3 2 - 6 

SNU 5 15 26 27 73 

Desapareguts - - - - 12 

Fora Cat. 2 2 3 5 13 

TOTAL 20 47 62 36 178 

 11.2% 26.4% 34.8% 20.2% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

La majoria de molins es reparteixen a parts semblants entre el sòl Urbà (74, 41.6%) i No 
Urbanitzable (73, 41%), sent anecdòtics els que es troben en sòl Urbanitzable (6, 3.3%). Fixant-nos 
en les dues primeres categories, veiem que per 12 molins (16.2%) que es troben en un estat 
excel·lent en sòl urbà, tan sols en trobem 5 (6.8%) en sòl no urbanitzable, o que per 27 (36.4%) 
molins que trobem en bon estat en sòl urbà, en trobem 15 (20.5%) en sòl no urbanitzable. Una altre 
dada significativa és que tan sols trobem 4 molins en estat de ruïna en sòl urbà (5.4%), mentre que 
en sòl no urbanitzable n'hi ha molts més, 27 (37%). 

 

Per tant podem afirmar que la situació dels edificis en sòl urbà o urbanitzable és un factor clau per 
al seu estat de conservació, associant el sòl urbà a zones habitades i amb activitat i el sòl no 
urbanitzable amb zones més despoblades i mal comunicades que limiten les seves oportunitats de 
reutilització al turisme rural o la segona residència.  

 

D'altre banda els molins sense protecció situats en zones urbanes corren el risc de ser enderrocats 
per a un major aprofitament del sòl que ocupen, com va passar amb els molins de cal Manel, cal 
Mata i cal Sapara a Capellades o el molí del Fogàs a Sant Quintí de Mediona, tots ells en sòl 
industrial (A1). 
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Taula 4.15. Estat de conservació dels molins paperers segons la qualificació del sòl. 
 Excel·lent Bo Regular Ruïna TOTAL 

SUC 11 25 27 4 67 

A1 5 11 14 3 33 

M1 - 1 - - 1 

M2 - 3 1 - 4 

R1 1 5 4 - 10 

R2 1 1 3 - 5 

R2 / SV - - 1 - 1 

R4 - 1 - - 1 

R6 - 1 3 - 4 

SE 4 2 1 1 8 

SNC 1 2 4 - 7 

A1 - 1 1 - 2 

M1 - - 1 - 1 

M2 - - 1 - 1 

R1 1 1 - - 2 

SE - - 1 - 1 

SUD 1 3 2 - 6 

D2 - 3 2 - 5 

SE 1 - - - 1 

SNU 5 15 26 27 73 

N1 - 2 6 5 13 

N2 5 8 11 13 37 

N3 - 1 3 6 10 

N4 - 2 6 1 9 

SE - 1 - 1 2 

SH - - - 1 1 

SS - 1 - - 1 

Desapareguts - - - - 12 

Fora Cat. 2 2 3 5 13 

TOTAL 20 47 62 36 178 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En sòl Urbà (SUC+SNC) són els molins en zones industrials (A1) el grup més nombrós de molins 
en excel·lent i bon estat de conservació,(5 de 35, 14.3%) mentre els que es troben en sòl qualificat 
com a equipament (SE) (4 de 9, 44.4%), són els que es troben en millor estat. Els molins de les  
zones de conservació (M2) i Nucli Antic (R1) completen el gruix de molins en bon estat de 
conservació.  

 

En sòl No Urbanitzable (SNU) el grup més nombrós es troba en sòl amb algun tipus de protecció 
(N2+N3, 47 de 73, 64.4%) entre els que menys de la meitat es troben en bon estat de conservació, 
tan sols 14 de 47, el 29.8% .  
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4.2.7 Règim urbanístic i ús actual 

 

Taula 4.16. Ús dels molins paperers segons la classificació del sòl. 
 SUC SNC SUD SNU Fora Cat. Desaparegut TOTAL 

Equipament 5 - 1 4 1 - 11 

Hoteler 1 - - 2 2 - 5 

Habitatge 19 2 - 8 - - 29 

Cap 16 2 2 50 9 - 79 

Industrial 26 2 3 9 - - 40 

Residual - 1 - - - - 1 

Desaparegut - - - - 1 12 13 

TOTAL 67 7 6 73 13 12 178 

 37.6% 3.9% 3.4% 41% 7.3% 6.7% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Pot resultar sorprenent que els equipaments es reparteixen tant entre sol urbà (SUC+SNC) 5 de 
11, 45%, com entre sòl no urbanitzable (SNU) 4 de 11, 36.4%, mentre que entre els molins 
dedicats a habitatge i indústria predominen els que es troben en sòl urbà (habitatge 72.4% urbà, 
27.6% no urbanitzable, indústria 70% en sòl urbà, 22.5% sòl no urbanitzable).  

De totes maneres la dada més significativa són els 50 molins paperers en sòl no urbanitzable 
(SNU) (63.3%) que resten sense cap ús, que en general coincideixen amb els que es troben en 
estat regular i de ruïna del punt 4.2.6. 

 

4.2.8 Comarca i tipus de protecció 

 

Taula 4.17. Protecció dels molins paperers segons comarca. 
 BCIN BCIL BI Cap Desconegut Fora Cat. Desaparegut TOTAL 

Alt Camp - 10 - 27 - - 2 39 

Alt Penedès - 11 - 23 - - 2 36 

Anoia - 10 4 23 - - 7 44 

Baix Ebre - - - 2 - - - 2 

B.  Llobregat - 4 - 2 - - - 6 

B. Maestrat - - - - - 5 - 5 

Conca de 

Barberà 

- 1 - 6 3 - - 10 

Garrotxa - - - 8 - - - 8 

Matarranya - - - - - 8 - 8 

Montsià - - 2 - - - - 2 

Pla de 

l’Estany 

- 2 - - - - - 2 

Priorat - - - 3 - - - 3 

Solsonès - - - 1 - - - 1 

Tarragonès - 3 - - - - 1 4 

Vallès 

Occidental 

1 4 - 3 - - - 8 

TOTAL 1 45 6 98 3 13 12 178 
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La comarca que més protecció ofereix als molins és la del Baix Llobregat, amb 4, té el 66.6% dels 
seus molins protegits com a BCIL. A les tres comarques amb més molins paperers, l’Alt Camp, l’Alt 
Penedès i l’Anoia, el patrimoni paperer es troba protegit localment en un grau molt similar, amb un 
25.6%, un 30.6% i un 22.7%. En general als municipis grans la protecció és major, al disposar de 
més personal i recursos per al seu planejament, però malauradament una part molt important dels 
molins paperers s’ubiquen en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.   

 

 

4.2.9 Conca fluvial i tipus de protecció 

 

Taula 4.18. Protecció dels molins paperers segons conca fluvial. 
 BCIN BCIL BI Cap Desconegut Fora Cat. Desaparegut TOTAL 

1 Fluvià - - - 8 - - - 8 

2 Ter - 2 - - - - - 2 

3 Tordera - 1 - - - - - 1 

4 Ripoll 1 3 - 3 - - - 7 

5 Llobregat - 3 - 3 - - - 6 

6 Anoia - 22 4 45 - - 9 80 

7 Francolí - 12      - 30 3 - 2 47 

8 Foix - - - 1 - - - 1 

9 Gaià - 2 - 3 - - 1 6 

10 Siurana - - - 3 - - - 3 

11 Ebre - - - 2 - - - 2 

12 Sènia - - 2 - - 5 - 7 

13 Matarranya - - - - - 8 - 8 

TOTAL 1 45 6 98 3 13 12 178 

     0.6% 25.3% 3.4% 55% 1.7% 7.3% 6.7% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Per comarques la conca del riu Anoia concentra gairebé la meitat dels molins que gaudeixen 
d'algun tipus de protecció, 22, encara que només representin una quarta part dels seus molins 
(27.5%). A la conca del Francolí gaudeixen de la mateixa protecció un percentatge semblant 
d’edificis, el 25.5%, la majoria d'ells al municipi d'Alcover. A la resta de conques, amb molts menys 
molins, els percentatges són variables, destacant per darrere les que cap dels seus molins té cap 
grau de protecció, com el Fluvià amb 8, el Siurana amb 3 i l’Ebre amb 2.  
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4.3 Característiques específiques per a un estudi individualitzat 
 

En una segona etapa d'estudi més exhaustiva convindria estudiar les característiques més 
concretes de cada edifici, algunes de les quals ja han sigut recollides en inventaris però no pas de 
tots ni tampoc de forma homogènia. 

 

Un bon punt de partida serien els paràmetres destacats en el capítol de Molins Paperers a la 
Comarca de l'Anoia que va realitzar per a l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya la 
historiadora L. Munné (2005) i que es van realitzar per a aquella comarca: 

 

- Procés o grau de mecanització assolit: 

 

a- Paper de tina (fabricació manual a la forma, preparació de la primera matèria en bona 
part ja mecanitzada) (molins paperers) 
 

b- Fabricació a màquina i assecatge a l'aire (fàbriques de paper) 

 

 c- Procés totalment mecanitzat (fàbriques de paper) 

 

- Aspectes estructurals: 

 

 a- Planta unitària.  - Quadrada o lleugerament rectangular. 

       - Rectangular, predomini longitudinal. 

b-  Variant de les anteriors: ampliació adjunta amb pati interior. 

 
c- Planta múltiple o irregular  - Edificis adossats. 

              - Diverses construccions. 

 

- Pel nombre de pisos superiors o plantes de miradors (estenedors): 

 

 - Un, dos o tres nivells. 

 

- Segons la disposició interna cal tenir en compte:  

 

 - Nombre de crugies paral·leles i la seva orientació. 

 

 - Possible nau o crugia transversal. 

 

Altres característiques com la superfície construïda dels edificis, el número de plantes o altres 
referents a la parcel·la es poden aconseguir fàcilment consultant a la seu electrònica del Cadastre, 
tot i que no sempre són precises. 

 

Caldria estudiar també altres trets com si conserva maquinària, els estris propis de l’activitat 
paperera o elements artístics com pintures, escuts en dovelles i d’altres. 
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A tall d’exemple, alguns molins tenien la seva pròpia capella, com el molí d'en Farreres o 
l'enderrocat de cal Ramonet a l'Anoia, decorada amb pintures realitzades per l'artista francès Josep 
V. Dressen al 1802 i que relataven la història de St. Ramón Nonat. D'altres molins s'envolten de 
jardins d'especial interès reconegut en inventaris, com el de cal Violant, també a l'Anoia. 

 

Alguns d’aquests edificis són susceptibles de ser considerats com a conjunt d’interès etnològic 
degut a la seva història o dins d’un conjunt d’interès urbanístic amb un estudi detallat. 

 

 

 

4.4 Els que no s'han trobat 

 

A part dels 178 casos estudiats, es tenen indicis de l'existència d'uns altres quaranta molins 
paperers aproximadament que no s'han pogut localitzar, de manera que el nombre total podia 
arribar a 250 molins paperers segons la informació facilitada pel Dr. en Història M. Gutiérrez. 

 

Molí d'en Pau a Cornudella de Montsant 

Molí dels Frares a Poboleda 

El Molí a Vilella Baixa 

Dos molins a Torrefarrera 

Molí d'en Busquets més un altre a Castellar del Vallès 

Dos molins a Manresa 

Molí d'en Ginestar i molí d’en Buxó a Ripollet 

Dos molins a Roda de Ter 

Dos molins a Sant Celoni 

Dos molins a Sant Julià de Vilatorta 

Un molí més a Sant Vicenç dels Horts 

Tres molins a Súria 

Fàbrica de can Blanch a Torelló 

Un molí a Girona 

Tres molins més a Cornellà del Terri 

Un molí més a Hostalric 

Dos molins més a les Planes d'Hostoles 

Un molí a Ripoll 

Un molí a Cervera 

Un molí a Ponts 

Un molí més a l'Albiol 

Tres molins a Vila-rodona 
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5. Una altre classificació, paisatges culturals del paper 

Una forma usual de classificar els molins paperers, a més de per regions administratives 
(comarques, municipis, etc.) és fer-ho segons la conca fluvial a la que pertanyen. Aquest mètode 
és especialment utilitzat en els estudis especialitzats, que acostumen a sub classificar-los després 
per cursos fluvials dins de la mateixa conca.  
 
Aquest és un mètode àmpliament acceptat, i per als objectius de divulgació d'aquest treball es 
proposa complementar-ho amb una òptica que centri l’atenció en l'entorn immediat dels molins 
paperers i  les agrupacions entre ells o amb altres elements de paisatge. Aquest entorn és clau per 
a la seva posada en valor en un escenari en el que sembla que la seva recuperació passi sobretot 
pel sector dels serveis. Així s’han elaborat unes rutes que no parteixen directament de la 
delimitació administrativa sinó del reconeixement geogràfic. 
 
S’entén per conjunt un grup de molins que comparteixen unes característiques espacials i que 
conformen l'entorn juntament amb altres construccions o elements naturals d'interès. Encara que  
també hi pot haver molins aïllats que conformin paisatges culturals amb altres elements del 
paisatge. Resumidament es tracta d’identificar els conjunt o empremtes del treball de generacions 
que queden sobre el territori formant un paisatge cultural.  
 
Conjunts amb més d'un molí: 
 
- CONJUNT 1: RIU FLUVIÀ, D'OLOT A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
       
- CONJUNT 2: (I) CAMPS DEL MOLÍ BLANC 
                        (II) CASTELL DE LA POBLA DE CLARAMUNT 
             (III) RIERA DE CARME 

           (IV) CAPELLADES 
             (V) EL BEDORC 
 
- CONJUNT 3: (I) SANT QUINTÍ DE MEDIONA 

            (II) SANT PERE DE RIUDEBITLLES 
            (III) RIUDEBITLLES, DE L'AQUEDUCTE DE SANT PERE A SANT SADURNÍ 

 
- CONJUNT 4: (I) RIU BRUGENT 

           (II) LA RIBA, REC DE LA FONT GRAN 
           (III) RIU GLORIETA, ALCOVER 

 
- CONJUNT 5: LA SÈNIA 
 
- CONJUNT 6: BESEIT 
 
Conjunts amb un sol molí: 
 
- MOLÍ D'EN MORNAU, SABADELL 
- COLÒNIA DE CAN BROS, MARTORELL 
- MOLÍ D'EN MORGADES, TORRELLES DE FOIX 
- MOLÍ D'EN CALVET, CARDONA 
- MOLÍ D'EN GUARRO, CARDONA 
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CONJUNT 1 : RIU FLUVIÀ, D'OLOT A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA (Urbà)  
 

Figura. Molins paperers del conjunt 1. Conca del riu Fluvià, la Garrotxa. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

1.1 Riu Fluvià 
Molí d'Illa o 
Illota  

La Vall de 
Bianya BO 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ XVIII 

1.1 Riu Fluvià 

Molí Vell, o 
can 
Targarona 

La Vall de 
Bianya BO HABITATGE XVII 

1.1 Riu Fluvià 
Molí de can 
Porxes 

La Vall de 
Bianya EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVIII 

1.1 Riu Fluvià 
Molí de cal 
Sarjant 

La Vall de 
Bianya REGULAR CAP XVIII 

1.1 Riu Fluvià 
Molí del Pla 
o d'en Sala 

Sant Joan les 
Fonts BO INDUSTRIAL XIX 

1.1 Riu Fluvià 
Molí de can 
Bo 

Sant Joan les 
Fonts BO CAP XIX 

1.1 Riu Fluvià 
Molí d'en 
Vila 

Sant Joan les 
Fonts BO INDUSTRIAL XVIII 

1.1 Riu Fluvià Molí Fondo 
Sant Joan les 
Fonts EXCEL·LENT EQUIPAMENT XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Riu Fluvià, riera de Bianya, nuclis de Sant Joan de les Fonts, La Canya, 
Castellfollit de la Roca, Olot, volcans d’Olot. 
 
Figura. Nucli de Castellfollit de la Roca i salt del Molí Fondo a Sant Joan de les Fonts, molí de 

can Porxes i riera de Bianya. 
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Figura. Localització dels molins paperers al nord d’Olot, entre els municipis de la Vall de 
Bianya i St. Joan de les Fonts seguint el riu Fluvià (del centre a dalt a la dreta). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 
 
CONJUNT 2: (I) CAMPS DEL MOLÍ BLANC (Rural) 
 

Figura. Molins paperers del conjunt 2 (I). Conca del riu Anoia, comarca de l’Anoia. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí Blanc 
(Jorba) Jorba EXCEL·LENT 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ XVIII 

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí d'en 
Boix Igualada BO HABITATGE XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Barri de les adoberies d’Igualada, cementiri nou, nucli de Sant Martí de 
Tous.  

Figura. Barrancs de Lulita i el barri de les adoberies d’Igualada. 
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Figura. Localització dels molins paperers prop del barri del Pla de la Massa d’Igualada, 
seguint el riu Anoia (d’esquerra a dreta). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

CONJUNT 2: (II) CASTELL DE LA POBLA DE CLARAMUNT (Urbà i rural) 

Figura. Molins paperers del conjunt 2 (II). Conca del riu Anoia, comarca de l’Anoia. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí de 
Rigat 

Vilanova del 
Camí BO EQUIPAMENT XVIII 

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí de la 
Boixera 

La Pobla de 
Claramunt REGULAR CAP XVIII 

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí de 
l'Estrassa 

La Pobla de 
Claramunt BO HABITATGE XVIII 

6.1 Riu Anoia i 
rieres menors 

Molí de cal 
Jeroni 

La Pobla de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí d'en 
Coca 

La Pobla de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí de 
l'Almiralló 

La Pobla de 
Claramunt REGULAR CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 

Altres elements d’interès: Castell de la Pobla de Claramunt (BCIN). 
 

Figura. Castell de la Pobla de Claramunt i nucli urbà. 
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Figura. Localització dels molins paperers seguint  el riu Anoia (de dalt a l’esquerra a baix a la 
dreta) i la carretera C-244a entre La Pobla de Claramunt  i Vilanova del camí. 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

CONJUNT 2: (III) RIERA DE CARME (Urbà i rural) 

Figura. Molins paperers del conjunt 2 (III). Conca de l’Anoia, comarca de l’Anoia. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.2 Riera de 
Carme 

Molí de Cap 
de Pont Orpí BO EQUIPAMENT XVIII 

6.2 Riera de 
Carme Molí Vell Orpí REGULAR CAP XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí Fàbrica 
Nova Orpí RUÏNA CAP XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí d'en 
Serra Orpí BO CAP XVIII 

6.2 Riera de 
Carme Molí de Carme Carme REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

6.2 Riera de 
Carme Molí Major Carme REGULAR CAP XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí cal Roio i 
Cal Costas 

La Torre de 
Claramunt REGULAR CAP XVIII 

6.2 Riera de 
Carme Molí Cal Tort 

La Pobla de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.2 Riera de 
Carme 

Molí Cal 
Petera i antic 
molí del Turo 

La Torre de 
Claramunt REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

Font: Elaboració pròpia 
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Altres elements d’interès: Castell d’Orpí (BCIN), església de Sant Miquel d’Orpí, castell de la Torre 
de Claramunt. 
 

Figura. Església de St. Miquel d’Orpí i castell d’Orpí. 

   
 
 
 

Figura. Localització dels molins seguint la riera de Carme (d’esquerra a dreta) per la 
carretera BV-2131. 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 2: (IV) CAPELLADES, MOLINS DE LA COSTA, MOLINS DEL PAS DE L’AIGUA (Urbà) 

Figura. Molins paperers del conjunt 2 (IV). Conca de l’Anoia, comarca de l’Anoia. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.3 Rec de 
la Bassa Molí de la Vila Capellades EXCEL·LENT EQUIPAMENT XIX 

6.3 Rec de 
la Bassa Molí d'en Fages Capellades DESAPAREGUT X XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí d'en 
Fortugós Capellades REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa Molí del Tillo Capellades EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí Nou o cal 
Castells Capellades REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa Molí Cal Mata Capellades DESAPAREGUT X XVII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí de cal 
Sapara Capellades DESAPAREGUT X XVII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí de ca 
l'Anton  Capellades DESAPAREGUT X XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa Molí Xic Capellades EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí de cal 
Farreres Capellades EXCEL·LENT HABITATGE XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí de cal Gats 
(o del Mas Vidal) Capellades REGULAR CAP XIX 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí cal Federico 
(o de Mas Vidal) Capellades REGULAR CAP XIX 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí del 
Marranxet o d'en 
Pere-Joan 

La Torre de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa 

Molí del Mig o de 
ca l'Almirall 

La Torre de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa Molí d'en Tortet 

La Torre de 
Claramunt BO INDUSTRIAL XVIII 

6.3 Rec de 
la Bassa La Molina Capellades DESAPAREGUT X 

DESCONEGUD
A 

6.1 Riu 
Anoia 

Molí de cal 
Ramonet 

La Torre de 
Claramunt DESAPAREGUT X XVII 

6.1 Riu 
Anoia Molí Vell  Capellades REGULAR INDUSTRIAL XVII 

6.1 Riu 
Anoia Molí cal Manel  Capellades DESAPAREGUT X XVIII 

6.1 Riu 
Anoia Molí Cal Violant Capellades REGULAR CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

Altres elements d’interès: Cinglera del Capelló i Abric Romaní, nucli històric de la Font de la Reina. 
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Figura. Cinglera del Capelló i nucli antic de la Font de la Reina. 

 

Figura. Localització dels molins seguint el desnivell del rec de la Bassa (del centre a dalt) i el 
riu Anoia (de dalt a baix). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 2: (V) EL BEDORC (Urbà i rural) 

Figura. Molins paperers del conjunt 2 (V). Conca de l’Anoia, comarca de l’Anoia. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.1 Riu 
Anoia  

Molí d'en Ferrer 
del Coll Piera RUÏNA CAP XVIII 

6.1 Riu 
Anoia 

Molí d'en Tiana 
(o del Bedorc) Cabrera d'Anoia RUÏNA CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 
 

Altres elements d’interès: Pineda protegida de pins Phinea halapensis (catalogats com els més 
alts de la seva espècie), nucli del Bedorc. 
 

Figura. Pineda protegida i ruïnes del molí d’en Tiana. 

 
 

Figura. Localització dels molins paperers seguint l’Anoia (d’esquerra a dreta). Pineda 
protegida sota el molí d’en Ferrer del Coll. 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 3: (I) SANT QUINTÍ DE MEDIONA (Urbà) 

 
Figura. Molins paperers del conjunt 3 (I). Conca de l’Anoia, comarca de l’Alt Penedès. 

Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.4 Riera de 
Mediona Molí del Pujol 

Sant Quintí de 
Mediona REGULAR HABITATGE XVIII 

6.4 Riera de 
Mediona Molí Cal Tori 

Sant Quintí de 
Mediona REGULAR CAP XVIII 

6.4 Riera de 
Mediona Molí del Rabí 

Sant Quintí de 
Mediona REGULAR CAP XVIII 

6.4 Riera de 
Mediona 

Molí Blanc (St 
Q) 

Sant Quintí de 
Mediona REGULAR CAP XVIII 

6.4 Riera de 
Mediona 

Molí ca l'Oliver 
1 

Sant Quintí de 
Mediona RUÏNA CAP XVIII 

6.4 Riera de 
Mediona 

Molí ca l'Oliver 
2 

Sant Quintí de 
Mediona REGULAR INDUSTRIAL XIX 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Surgència natural de les deus de Sant Quintí, Turó del Pujol, cementiri de 
Sant Quintí, hortes, recs, camins, safareigs i altres construccions associades, Castell de Mediona. 

 

Figura. Molí Blanc entre els cultius, amb el cementiri al fons, i deus de Sant Quintí. 

   
 

Figura. Localització dels molins paperers seguint la surgència de les deus i la riera de 
Mediona (d’esquerra a dreta), seguida de conreus en tota la franja sud del municipi. 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 3: (II) SANT PERE DE RIUDEBITLLES (Urbà) 

Figura. Molins paperers del conjunt 3 (II). Conca de l’Anoia, comarca de l’Alt Penedès. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.4 
Riudebitlles 

Molí de cal 
Jan 

Sant Pere de 
Riudebitlles EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVI 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Massana 

Sant Pere de 
Riudebitlles BO CAP XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí de la Vila 
(o cal Ròmul ) 

Sant Pere de 
Riudebitlles EXCEL·LENT HABITATGE XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí Cal Ton 
del Pere 

Sant Pere de 
Riudebitlles REGULAR CAP XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí Cal Xerta 
o can Fabra  

Sant Pere de 
Riudebitlles REGULAR RESIDUAL XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Carol o d'en 
Cardús 

Sant Pere de 
Riudebitlles BO INDUSTRIAL XV 

6.4 
Riudebitlles Molí de la Font 

Sant Pere de 
Riudebitlles BO CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Nucli de Sant Pere de Riudebitlles, barri de l'Altre Banda. 
 

Figura. Barri de l’altre Banda i palau del marquès de Llió al casc antic. 

 
 

Figura. Localització dels molins paperers en el nucli urbà de St. Pere de Riudebitlles. 
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Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

CONJUNT 3: (III) RIUDEBITLLES, DE L'AQUEDUCTE DE SANT PERE A SANT SADURNÍ  

(Urbà i rural) 

 

Figura. Molins paperers del conjunt 3 (III). Conca de l’Anoia, comarca de l’Alt Penedès. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Bielet 

Sant Pere de 
Riudebitlles RUÏNA INDUSTRIAL XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí de les 
Toeses 

Sant Pere de 
Riudebitlles BO HABITATGE XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Vinyals Torrelavit BO INDUSTRIAL XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí Xic o  
d'en Batllori Torrelavit REGULAR CAP XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí Blanc 
(Torrelavit) Torrelavit BO HABITATGE XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Roda Torrelavit REGULAR HABITATGE XIX 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Ferrer Torrelavit REGULAR CAP DESCONEGUDA 

6.4 
Riudebitlles Molí Parellada Torrelavit REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

6.4 
Riudebitlles Molí del Mig  Torrelavit BO CAP XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí del Cover 
(del Cubé) Torrelavit EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí de 
l'Esbert Torrelavit BO CAP XVIII 

6.4 
Riudebitlles Molí Pelleter Torrelavit REGULAR CAP DESCONEGUDA 

6.4 
Riudebitlles 

Molí d'en 
Ribalta Torrelavit REGULAR INDUSTRIAL XIX 

6.4 
Riudebitlles 

Molí de cal 
Cardús Torrelavit DESAPAREGUT X XVIII 

6.4 
Riudebitlles 

Molí 
l'Aixartell 

Sant Sadurní 
d'Anoia RUÏNA CAP XVIII 

6.1 Riu 
Anoia 

Molí d'en 
Jordana 

Sant Sadurní 
d'Anoia BO CAP XVIII 

6.1 Riu 
Anoia 

Molí el 
Molinet 

Sant Sadurní 
d'Anoia REGULAR CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 

Altres elements d’interès: Aqüeducte de Sant Pere de Riudebitlles, caves Codorníu, caves 
Raventós, caves Freixenet, caves Segura Viudas i les seves vinyes. 
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Figura. Aqüeducte de Sant Pere i caves Codorniu, visitables, de l’arq. Puig i Cadafalch. 

 

 
Figura. Localització dels molins paperers seguint el Riudebitlles i l’Anoia entre Sant Pere i 
Sant Sadurní (d’esquerra a dreta). Primer tram, de Sant Pere a Torrelavit i segon tram de 

Torrelavit a Sant Sadurní. 

 
 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 4: (I) RIU BRUGENT (Rural) 

Figura. Molins paperers del conjunt 4 (I).Conca del Francolí, l’Alt Camp i Conca de Barberà. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

7.1 Riu 
Brugent 

Molí d'en Fort 
(o de les 
Truites) Mont-ral REGULAR CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí del 
Pinetell Montblanc RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent Molí del Costa Mont-ral RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent Molí de Sué Mont-ral DESAPAREGUT X DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí de 
l'Ombra Mont-ral RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí de 
Figuerola Montblanc RUÏNA CAP XVIII 

7.1 Riu 
Brugent Molí del Jan Montblanc REGULAR HABITATGE XIX 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí dels 
Tresos La Riba RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí de la 
Font Gran o 
de les Truites Vilaverd RUÏNA CAP XVIII 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí d'en Pere 
Marí La Riba RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent 

Molí d'en 
Serra (o molí 
del Mas) Vilaverd RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

7.1 Riu 
Brugent Molí de Cardó La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Congost del riu Brugent, nucli de La Riba. Igual que en el veí riu Glorieta 
consta de tres trams, un primer de naixement, feréstec, un segon més humanitzat amb conreus i 
els molins paperers i un tercer on el riu arriba a un nucli habitat, La Riba en el cas del Brugent i 
Alcover en el cas del Glorieta. 
 

Figura. Gorgs al riu Brugent. 
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Figura. Localització dels molins paperers seguint el riu Brugent (d’esquerra a dreta). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

CONJUNT 4: (II) LA RIBA, REC DE LA FONT GRAN (Urbà) 

 
Figura. Molins paperers del conjunt 4 (II). Conca del Francolí, comarca de l’Alt Camp. 

Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

7.2 La Riba 

Molí de Més 
Amunt (Cap 
de Riba) La Riba EXCEL·LENT HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí del 
Domènec La Riba BO HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí del Groc 
(La Riba) La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba Molí del Bessó La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí de cal 
Garreta La Riba REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

7.2 La Riba 
Molí de cal 
Camps La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí de Carbó 
de Dalt La Riba REGULAR INDUSTRIAL XVIII 

7.2 La Riba 
Molí de ca la 
Viuda La Riba BO INDUSTRIAL XVIII 

7.2 La Riba 

Molí de 
Siurana o cal 
Jaume-El-Mas La Riba BO HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 

Molí de cal 
Cardús o Carbó 
de Baix La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba Molí d'en Roig La Riba EXCEL·LENT INDUSTRIAL XVIII 

7.2 La Riba Molí del Racó La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí Basora (o  
del Guarro) La Riba REGULAR HABITATGE XIX 
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7.2 La Riba Molí Nou La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí del 
Quatribal La Riba BO HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí de la 
Pedra La Riba BO HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba Molí el Molinet La Riba EXCEL·LENT HABITATGE XVIII 

7.2 La Riba 
Molí del Sagarra 
o cal Figuerola La Riba REGULAR HABITATGE XVII 

7.2 La Riba 
Molí o taller 
del Bernades La Riba REGULAR HABITATGE XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Nucli de la Riba, carrer del Cardenal Gomà, on es concentren gran part 
dels molins del municipi i rec de la Font Gran. 
 
Figura. Escut de La Riba amb el riu i un molí paperer i carrer del Cardenal Gomà amb el seu 

fort pendent. 

               
 
Figura. Localització dels molins paperers seguint el rec de la Font Gran (d’esquerra a dreta). 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 4: (III) RIU GLORIETA, ALCOVER (Rural) 

 
Figura. Molins paperers del conjunt 4 (III). Conca del Francolí, comarca de l’Alt Camp. 

Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

7.4 Riu 
Glorieta 

Molí del Mas de 
Forés o Tarrés: 
molí de Dalt Alcover REGULAR CAP XVIII 

7.4 Riu 
Glorieta 

Molí del Mas de 
Forés o Tarrés: 
molí de Baix Alcover BO CAP XVIII 

7.4 Riu 
Glorieta 

Molí dels 
Capellans 

Alcover (abans 
Albiol) EXCEL·LENT HABITATGE XVIII 

7.4 Riu 
Glorieta 

Molí del Coll o de 
Piroi 

Alcover (abans 
Albiol) RUÏNA CAP XVIII 

7.4 Riu 
Glorieta 

Molí d'en Güell o 
molí Nou Alcover RUÏNA CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 
 

Altres elements d’interès: Ermita del Remei, vall del riu Glorieta, ruta del niu de l’àliga.  
 
Figura. Ermita del Remei, dominant la vall del Glorieta, i salt d’aigua del molí del Mas Forés, 

un dels més alts. 

     

Figura. Localització dels molins paperers seguint el riu Glorieta del naixement fins al nucli 
d’Alcover (d’esquerra a dreta). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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CONJUNT 5: LA SÈNIA (Urbà) 

Figura. Molins paperers del conjunt 5. Conca de la Sènia, Montsià i el Baix Maestrat (PV). 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí de Dalt o 
d'en Martorell La Sènia  REGULAR CAP XIX 

      

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí de Baix o 
de Pertegàs  

Rosell (País 
Valencià) RUÏNA CAP XVIII 

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí de la 
Garrigueta 

Rosell (País 
Valencià) RUÏNA CAP DESCONEGUDA 

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí 
d'estrasseta o 
de Vicens 
Martorell 

Rosell (País 
Valencià) RUÏNA CAP XIX 

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí de la 
Vella o de 
l'Abella La Sènia  EXCEL·LENT EQUIPAMENT XVIII 

12.1 Riu de 
la Sènia 

Molí de 
l'Hospital  

Rosell (País 
Valencià) REGULAR CAP XVIII 

12.1 Riu de 
la Sènia Molí Canet 

Sant Rafael 
del Maestrat 
(País 
Valencià) RUÏNA CAP XVII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: La peixera de La Sènia. 
 

Figura. Peixera de La Sènia i molí de l’Hospital. 
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Figura. Localització dels molins paperers seguint el riu de La Sènia al seu pas pel municipi 
de La Sènia (de dalt a l’esquerra a baix a la dreta). 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

CONJUNT 6: BESEIT (Urbà i rural) 

Figura. Molins paperers del conjunt 6. Conca del Matarranya, Matarranya (A). 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

13.1 Riu 
Matarranya Molí d'en Barrat Beseit (Aragó) DESAPAREGUT X XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya 

Molí d'en 
Taraganya (o 
Fàbrica Nova) Beseit (Aragó) REGULAR CAP XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya 

Molí d'en Martí 
(o Fàbrica Miró 
o Noguera) Beseit (Aragó) BO EQUIPAMENT XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya Molí de Solfa Beseit (Aragó) EXCEL·LENT 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya 

Molí d'en Morató 
o de la Font del 
Pas Beseit (Aragó) EXCEL·LENT 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya 

Molí de paper 
d'en Morató o 
molí batà d'en 
Morató Beseit (Aragó) REGULAR CAP XVIII 

13.1 Riu 
Matarranya 

Molí del Pont 
Nou Beseit (Aragó) BO CAP XVIII 

13.2 Riu 
Pena 

Molí Pintat o 
molí Bonic 

Vall-de-roures 
(Aragó) RUÏNA CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 
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Elements: Riu Matarranya, nucli de Beseit, pantà de Pena, voltors del mas de Bunyol 
 

Figura. Voltors al mas del Bunyol i restes del molí Bonic al riu Pena. 

 
 

 
 
 
 
 
MOLINS AÏLLATS: 
 
 
MOLÍ D'EN MORNAU, SABADELL (Urbà) 
 

Figura. Molí d’en Mornau. Conca del Ripoll, comarca del Vallès Occidental. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

4.1 

Ripoll 

Molí d’en Mornau 

o Estruch 

Sabadell REGULAR CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 
Altres elements d’interès: Nucli de Sabadell. 
 
Figura. Emplaçament del molí d’en Mornau al barri de can Deu, al nord de Sabadell. Declarat 

Bé Cultural d'Interès Nacional al gener de 2009. 
 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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COLÒNIA DE CAN BROS, MARTORELL (Urbà) 
 

Figura. Molí de can Bros. Conca del Llobregat, comarca del Baix Llobregat. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

5.2 Riu 

Llobregat 

Molí de can 

Bros 

Martorell REGULAR CAP XV 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
Altres elements d’interès: Conjunt de la colònia de can Bros. Projecte recollit a la Proposta 
d'actuacions d'investigació, conservació i divulgació del patrimoni històric de can Bros, de maig de 
2006. Centre per la Gestió de Patrimoni Cultural i Natural (CEM).  
 

Figura. Emplaçament del molí i la colònia de can Bros entre el riu Llobregat i l’A2. 

Font: 
Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

MOLÍ D'EN GUARRO, SANTA MARIA DE PALAUTORDERA (Rural) 
 

Figura. Molí d’en Guarro. Conca del Tordera, comarca del Vallès Occidental. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

3.1 Riu 

Tordera 

Molí d'en 

Guarro 

Santa Maria de 

Palautordera RUÏNA CAP XVIII 
Font: Elaboració pròpia 

 

Altres elements d’interès: Conreus i entorn natural. 
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Figura. Molí d’en Guarro sota la línia ferroviària, entre Sta. Mª de Palautordera i St. Celoni. 

Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 

 

MOLÍ D'EN CALVET, CARDONA (Urbà) 
 

Figura. Molí d’en Calvet. Conca del Llobregat, comarca del Solsonès. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

5.1 Riu 

Cardener 

Molí d'en 

Calvet 

Cardona BO CAP XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 

Altres elements d’interès: Nucli de Cardona. 
 

Figura. Molí d’en Calvet sobre el riu Cardener i la C-55, al nord de Cardona. 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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MOLÍ D'EN MORGADES, TORRELLES DE FOIX (Urbà) 
 

Figura. Molí d’en Morgades. Conca del Foix, comarca de l’Alt Penedès. 
Curs fluvial Nom Municipi Estat Ús actual Data  

8.1 Riera de 

Pontons 

Molí d'en 

Morgades 

Torrelles de 

Foix 

BO HOTELER I 
RESTAURACIÓ XVIII 

Font: Elaboració pròpia 

 

Altres elements d’interès: Nucli de Torrelles de Foix, hortes. 
 

Figura. Molí d’en Morgades al límit sud del nucli urbà de Torrelles de Foix. 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Earth. 
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6. Casos particulars 
 
Després de l'anàlisi general i les fitxes de paisatges es considera oportú oferir una mostra d’alguns 
dels casos particulars recollits durant la investigació. L’objectiu d’aquest apartat és el d’ajudar a 
donar una idea més precisa de la situació actual mitjançant aquests setze exemples que es 
consideren representatius. S’han agrupat en quatre categories: 
 
 6.1 Molins destruïts recentment (3 casos) 
 6.3 Molins en perill (5 casos) 
 6.2 Molins amb intervencions indegudes (4 casos) 
 6.4 Casos d'èxit (4 casos) 
 
 

6.1 Molins destruïts recentment 
 
Considerant recentment des de l’any 2000 ençà, es recullen tres casos de molins paperers 
rellevants. En tots ells la seva destrucció va venir precedida d’anys d’abandó i un profund 
deteriorament, però mentre que en el primer cas va ser la propietat qui va decidir ensorrar-lo, en els 
altres dos l’acció de les inclemències del temps els va portar al seu estat de ruïna.    
 
 

Nom Molí de cal Ramonet 

Municipi La Torre de Claramunt 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia 

Data de construcció Meitat s. XVIII 

Data d’enderroc Setembre 2009 

Propietat Privada 

 
 
Es tractava d’un dels exemples més valuosos de molí paperer segons els experts consultats en les 
entrevistes. A més era present en l’inventari comarcal i altres reculls de patrimoni arquitectònic com 
el digital de www.poblesdecatalunya.cat. La seva estructura era de planta unitària amb una 
ampliació adjunta amb pati interior. També comptava amb una capella dedicada a sant Ramón no 
Nonat pintada al 1802. Després d’anys d’abandonament i sense cap tipus de protecció per part de 
l’administració va ser enderrocat per l’empresa propietària l’any 2009, seguint el camí d’altres 
molins veïns com el de ca l’Anton, cal Separa, cal Mata o cal Manel. 
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Figura. Estat del molí de cal Ramonet al 2006, setembre de 2009 i octubre de 2009. 

 
Font: MMPC.  

 
 
 

Figura. Titular de prensa de l’Anoia Diari. 18 de setembre de  2009. 

 
Font: Anoia Diari. 
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Nom Molí de l’Aixartell 

Municipi Sant Sadurní d’Anoia 

Comarca Alt Penedès 

Conca i curs fluvial Anoia, riera de Mediona - Riudebitlles 

Data de construcció 1795 - 1797 

Data de destrucció 2004 – 2012 aprox. 

Propietat Privada 

 
 
Segons fonts orals és propietat d'una coneguda empresa que col·labora amb l'Associació del 
Museu de la Tècnica i Arqueologia Industrial de Catalunya, cosa que resulta força sorprenent.  
 
En un període relativament curt de temps d’aproximadament deu anys, el molí s’ha destruït gairebé 
per complet, restant dempeus tan sols els murs perimetrals. A l'interior es conservava en bon estat 
la instal·lació paperera íntegra del s. XIX amb la que es fabricava paper de barba, segons es 
descriu al llibre Els molins Paperers de Catalunya (2008). 
El molí també estava inclòs en l’inventari de masies i cases rurals de Sant Sadurní d’Anoia (2008). 
 
 

Figura. Deteriorament del molí de l’Aixartell. Fotografies de l’any 2002 i 2012 i vistes aèries 
dels anys 2004, 2006, 2008, 2010. 
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Font: Els molins paperers de Catalunya, Google Earth i foto de l’autor, 2012. 

 
 
 

Nom Molí de cal Bielet 

Municipi Sant Pere de Riudebitlles 

Comarca Alt Penedès 

Conca i curs fluvial Anoia, riera de Mediona - Riudebitlles 

Data de construcció 1775 

Data de destrucció 2003- 2010 aprox. 

Propietat Privada 

 
 
Es tracta d'un edifici amb la seva tipologia protegida segons el Catàleg de Béns a Protegir del 
POUM de Sant Pere de Riudebitlles aprovat al gener de 2012. En el mateix catàleg es diu que “són 
perceptibles les intervencions de consolidació i conservació”, informació que s’evidencia incorrecte 
si es visita l’immoble, doncs tansols en resta la façana posterior. Les fotografies que acompanyen 
el text del Catàleg estan preses pràcticament deu anys abans de l’aprovació del pla, quan l’edifici 
encara restava d’empeus. 
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Figura. Detall de la fitxa del Catàleg de Béns a Protegir del POUM aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles al gener de 2012. 

 

 
Font:Catàleg de Béns a Protegir del POUM de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.  

 
 

Figura. Estat actual real del molí de cal Bielet a l’any 2012.  Interior i façana posterior. 

Font: Foto de l’autor, 2012. 
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6.2 Molins en perill 
 
En aquest apartat segurament s’hi podria encabir el major nombre de molins paperers, ja que en 
general la seva protecció i estat de conservació són molt escassos com se’n desprèn de l’apartat 4. 
Tot i això se n’ha escollit una mostra amb suficient valor històric i arquitectònic, que no acullen cap 
ús en l’actualitat i el seu estat de conservació no és encara ruïnós, pel que esdevenen una 
oportunitat per a desenvolupar-hi nous usos.    
 
 
 

Nom Molí de cal Violant 

Municipi Capellades 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia 

Data construcció s. XVIII 

Ús actual Cap. Aturat al 1990 

Propietat Privada 

 
 
L’edifici resta abandonat i en procés de degradació des de fa més de vint anys, situació de la que 
se’n fa ressò el portal www.poblesdecatalunya.cat. Està protegit com a BCIL segons recull 
l’Inventari de Patrimoni de Capellades. Es tracta d’un dels molins més singulars per les seves 
múltiples ampliacions i el jardí exòtic que en part es conserva darrere seu. En els annexes 
s’adjunta una fotografia d’època. 
 
Recentment ha patit el robatori de peces de metall, com les baranes i maquinària. A més una part 
de la seva coberta es va esfondrar però afortunadament van ser reparats aquests desperfectes. Es 
pot ampliar la informació a l'Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental Capellades 
del juny 2010, de la Diputació de Barcelona i la seva bibliografia. 
 

Figura. Molí de cal Violant des del pont del riu Anoia. 

 
Font: Desconeguda. 

http://www.poblesdecatalunya.cat/
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Nom Molí Major 

Municipi Carme 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Riera de Carme 

Data construcció 1735 

Ús actual Cap. Aturat al 1978 

Propietat Privada 

 
 
Es tracta d’un dels molins paperers de més grans dimensions en una planta unitària, amb cinc 
nivells sobre rasant i un de subterrani. L’any 2010 va patir seriosos desperfectes a la teulada 
deguts al seu estat d’abandonament que sortosament van ser reparats, possiblement degut al 
reconeixement del que gaudeix per part d’algunes persones i que s’evidencia per exemple en les 
Normes Subsidiàries del municipi.   
  
Al punt 3 de l’article 8 sobre protecció de valors artístics, històrics, arqueològics i tradicionals de les 
Normes Subsidiàries del municipi de Carme, text refós de l’any 2000, diu que “d’una manera 
específica es fa esment del Molí Major [...] actualment qualificat dins una zona de 
desenvolupament industrial, el quan en el moment que sigui objecte d’alguna intervenció 
arquitectònica, aquesta ha de preservar la seva volumetria i el seu entorn immediat, com a mostra 
d’una arqueologia industrial destinada a la fabricació de paper molt arrelada en aquella comarca.” 
 
Tot i això el deteriorament de l’edifici continua i els danys poden ser irreversibles en un període curt 
de temps. 
 

Figura. Molí Major de Carme. Desperfectes a l’interior del mirador i vista exterior. 

 Font: Blog Conèixer Catalunya i foto de l’autor, 2012. 

 
 
 

Nom Molí de la Boixera 

Municipi La Pobla de Claramunt 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia 

Data construcció Final s. XVIII 

Ús actual Cap. L’última activitat, una serradora, data de 1975 

Propietat Privada 
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Aquest molí situat entre el municipi de Vilanova del Camí i La Pobla de Claramunt es troba en greu  
estat de deteriorament degut a l’esfondrament d’una part de la seva coberta. 
Actualment s’està redactant un nou POUM per al municipi, una oportunitat per a reconèixer i 
preservar el seu patrimoni arquitectònic. 
 

Figura. Molí de la Boixera. 

 
Font: Foto de l’autor, 2010. 

 

Nom Molins de ca l’Oliver 

Municipi Sant Quintí de Mediona 

Comarca Alt Penedès 

Conca i curs fluvial Anoia, riera de Mediona - Riudebitlles 

Data construcció 1872 

Ús actual Industrial, en una part de l’edifici. 

Propietat Privada 

 
El municipi de Sant Quintí de Mediona no gaudeix d'una normativa tan actualitzada ni elaborada 
com en el municipi veí de Sant Pere de Riudebitlles, doncs es regeix per unes Normes Subsidiàries 
aprovades l'any 1984 amb nombroses modificacions però sense tractar de forma decidida la 
protecció del seu patrimoni . Només s’ha elaborat un pla de protecció per al sector de les Deus 
(1998), un espai d’alt valor paisatgístic i natural, origen del curs d'aigua que alimentava els molins 
paperers de la riera de Mediona. 
  
Per altre banda la Diputació de Barcelona va publicar l’Inventari de Patrimoni Cultural del municipi 
al gener de 2001 on ja es suggeria la protecció com a BCIL entre altres elements arquitectònics 
dels molins paperers del Pujol, de ca l’Oliver, del Rabí i del Tori, i s'alertava especialment de l'estat 
de degradació del conjunt paperer de Ca l'Oliver. L’inventari  també recull una proposta per 
col·laborar amb Sant Pere de Riudebitlles per a la creació del parc temàtic “la conca del paper". 

 
Figura. Molí de ca l’Oliver, estat actual. 

   
Font: Foto de l’autor, 2012. 
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Nom Molí Blanc 

Municipi Sant Quintí de Mediona 

Comarca Alt Penedès 

Conca i curs fluvial Anoia, riera de Mediona - Riudebitlles 

Data construcció 1750 - 1753 

Ús actual Cap. Aturat al 1966, activitat avícola posteriorment. 

Propietat Privada 

 
 
Es troba situat en un entorn de gran bellesa, a tocar del municipi però envoltat de conreus i formant 
un conjunt amb els molins paperers més propers, com es pot comprovar en les fitxes dels 
paisatges culturals del paper que s’adjunten. El seu estat de conservació és d’extremada 
delicadesa, especialment el de la seva coberta, després d’anys de manca de conservació i d’usos 
indeguts com el d’acollir un galliner.  
 

Figura. Molí Blanc de Sant Quintí de Mediona. 

 
Font: Foto de l’autor, 2012. 

 
 
 
 

6.3 Molins amb intervencions inadequades 
 
Aquest apartat recull com a mostra alguns dels molins on s’han fet intervencions per a continuar 
dotant d’ús els edificis però sense seguir uns criteris que mantinguin els valors arquitectònics de 
l’edificació original, com s’apunta a l’apartat 7.2.1 Proposta de criteris de conservació. S’han escollit 
quatre molins amb casuístiques diferents, per a obtenir una mostra variada amb molins de propietat 
municipal i privada, d’empreses on continua l’activitat industrial i de particulars que el destinen a 
habitatge. El seu estat de conservació pot ser molt diferent tot i compartir una manera de procedir 
inadequada en les seves intervencions. 
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Nom Molí de cal Castells 

Municipi Capellades 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, rec de la bassa de Capellades 

Data construcció final del s XVIII principi del XIX. 

Ús actual Fàbrica de paper 

Propietat Privada 

 
 
Tot i que segueix en funcionament formant part d’una indústria paperera moderna, les reformes 
que s'hi han fet han desvirtuat totalment els seus trets característics més destacats. En el molí de 
cal Castells es van substituir les típiques fileres de ventanes per altres de pavés amb una 
composició de buits i plens totalment diferent, a més d’adjuntar-hi nous volums que en desdibuixen 
la tipologia. En veí molí de cal Fortugós és un cas similar, on també s’han efectuat intervencions  
que han fet irreconeixible la tipologia del molí paperer. 
 
 

Figura. Canvis en les obertures al molí de cal Castells. A la foto d’època, el de més amunt. 

 
Font: Els molins paperers de Catalunya i fotografia d’època. 

 
 
 

Nom Molí dels Frares 

Municipi Sant Vicenç dels Horts 

Comarca Baix Llobregat 

Conca i curs fluvial Llobregat, riera de Cervelló 

Data construcció Finals s. XVIII 

Reforma 2003-2007 

Ús actual Equipament 

Propietat Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 
 
En aquest cas el molí es va reformar de forma integral i s’hi va adjuntar un nou volum per a 
destinar-lo a centre de serveis municipals. El projecte no va contemplar el manteniment o 
restauració dels seus trets característics, com el cromatisme, eliminació d’elements estranys i 
composició de la façana original. El cas esdevé més descoratjador quan es promou i finança amb 
fons municipals.    
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Figura. Molí dels Frares després de la intervenció. 

 
Font: TEYCO Construcción y promoción. 

 
 

Nom Molí de les Marxandones  

Municipi Santa Margarida de Montbuí 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia i rieres menors. 

Data construcció Mitjans s. XVIII 

Ús actual Habitatge particular 

Propietat Privada 

 
En el Molí de les Marxandones de Santa Margarida de Montbuí s’ha estat reformant sense tenir en 
compte els criteris de composició de la façana originals, transformant les ventanes de les plantes 
dels assecadors i desdibuixant el seu caràcter de molí paperer.  
 

Figura. Estat actual del molí de les Marxandones. 

 
Font: Lourdes Munné. 
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Nom Molí de l’Estrassa 

Municipi La Pobla de Claramunt 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia 

Data construcció Mitjans s. XVIII 

Ús actual Habitatges particulars 

Propietat Privada 

 
 
El molí de l'Estrassa, també conegut com a molí de l’Illa, a La Pobla de Claramunt va ser 
reconvertit en habitatges l’any 1926, modificant la seva composició de façana i adjuntant-hi volums 
estranys a més de suposar que s’ha modificat completament el seu interior. La construcció 
 
 

Figura. Estat actual del molí de l’Estrassa. 

 
Font: www.poblesdecatalunya.cat. 
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6.4 Casos d'èxit 
 
Es consideren casos d’èxit aquells que han sigut capaços de dotar el molí paperer d’un ús que 
preservi els seus valors originals i hi aporti un valor afegit. En el treball de camp s’han identificat 
setze molins paperers que es considera que compleixen aquests requisits:  
 

Taula 6.1. Casos d’èxit identificats. 

Font: Elaboració pròpia. 

 
De totes maneres se n’han escollit quatre de representatius dels anteriors exemples, es tracta de 
dues restauracions recents de molins en avançat estat de deteriorament i dos casos de molins que 
tot hi haver sofert intervencions mai van restar desocupats. 
 
 

Nom Molí de la Vila 

Municipi Capellades 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, rec de la bassa de Capellades 

Data construcció 1864 

Reformes 1993, Mirador i plantes superiors. 

Ús actual Equipament. Museu Molí Paperer de Capellades. 

Propietat Municipal 

 
 

Conca Municipi Comarca Nom Ús actual Estat 

1. Fluvià 
La Vall de 
Bianya Garrotxa Molí d'Illa o Illota  

HOTELER I 
RESTAURACIÓ BO 

1. Fluvià 
Sant Joan les 
Fonts Garrotxa Molí Fondo EQUIPAMENT EXCEL·LENT 

4. Ripoll Sabadell 
Vallès 
Occidental 

Molí de Sant 
Oleguer EQUIPAMENT BO 

5. Llobregat L’Hospitalet Ll. 
Baix 
Llobregat 

Molí can Basté 
(Tecla Sala) EQUIPAMENT EXCEL·LENT 

6. Anoia 
Cabrera 
d'Anoia Anoia 

Molí de Vallbona 
(ca l'Afou) INDUSTRIAL REGULAR 

6. Anoia Jorba Anoia 
Molí Blanc 
(Jorba) 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ EXCEL·LENT 

6. Anoia Capellades Anoia Molí de la Vila EQUIPAMENT EXCEL·LENT 

6. Anoia Capellades Anoia Molí del Tillo  INDUSTRIAL EXCEL·LENT 

6. Anoia Capellades Anoia Cal Farreres  HABITATGE EXCEL·LENT 

6. Anoia Capellades Anoia 
Molí Xic (del 
Pascual) INDUSTRIAL EXCEL·LENT 

6. Anoia St. Pere R. Alt Penedès Molí de cal Jan INDUSTRIAL EXCEL·LENT 

8. Foix 
Torrelles de 
Foix Alt Penedès 

Molí d'en 
Morgades 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ BO 

12. Sènia La Sènia  Montsià 
Molí de la Vella o 
de l'Abella EQUIPAMENT EXCEL·LENT 

13. 
Matarranya Beseit (Aragó) Matarranya 

Molí d'en Martí 
Fàbrica Noguera EQUIPAMENT BO 

13. 
Matarranya Beseit (Aragó) Matarranya Molí de Solfa 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ EXCEL·LENT 

13. 
Matarranya Beseit (Aragó) Matarranya 

Molí d'en Morató 
o Font del Pas 

HOTELER I 
RESTAURACIÓ EXCEL·LENT 
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De ben segur es tracta del més conegut de tots els molins paperers, per ser la seu del Museu Molí 
Paperer de Capellades. Ha complert ja el cinquantè aniversari des de que va obrir les portes al 
públic i amb 30.000 visitant a l’any du a terme una importantíssima tasca de difusió, especialment  
entre escolars.  
 
També s’hi continua fabricant paper fet a mà per a la seva comercialització, s’organitzen cursos de 
fabricació de paper especialitzats, s’hi celebren exposicions i també són freqüents les 
col·laboracions amb artistes que treballen amb paper. 
 
Obert des de 1961, al 1993 van finalitzar les obres de restauració i condicionament de les plantes 
superiors, esdevenint un exemple d’intervenció respectuosa i preservació dels seus valors 
arquitectònics i d’arqueologia industrial. En la bibliografia es pot ampliar la informació extensament. 
 
 
Figura. Exterior, planta mirador, fabricació i soterrani del Museu Molí Paperer de Capellades. 

 

Font: Fons MMPC. 
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Nom Molí d’en Farreres 

Municipi Capellades 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, rec de la bassa de Capellades 

Data construcció 1755 

Ús actual Habitatge particular 

Propietat Privada 

 

Es tracta d’un dels molins més esplèndids de la seva època. Un cop va finalitzar la seva activita t 

industrial al 1974, es va mantenir en envejable estat de conservació gràcies a la dedicació dels 

seus propietaris. Actualment s’utilitza com a residència i conserva en el seu soterrani estris i 

maquinària paperera d’època en molt bon estat.  

Figura. Molí d’en Farreres, vista exterior i maquinària. 

 
Font: Fotos de l’autor, 2010. 

 

 

Nom Molí Blanc 

Municipi Jorba 

Comarca Anoia 

Conca i curs fluvial Anoia, riu Anoia 

Data construcció Mitjans s. XVIII 

Ús actual Hoteler 

Propietat Privada 

 

El molí Blanc, aïllat en un entorn natural de gran bellesa i a la vegada molt proper a la població 

d’Igualada, va ser reformat íntegrament. Partint d’un estat de deteriorament molt avançat s’ha 

transformat en establiment hoteler respectant i fent valer de forma exemplar els seus atributs 

originals.     
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Figura. Molí Blanc abans i després de la restauració. 

  
Font: www.moliblanchotel.cat i Lourdes Munné. 

 

 

Nom Molí de Solfa 

Municipi Beseit 

Comarca Matarranya 

Conca i curs fluvial Matarranya, riu Matarranya 

Data construcció Final s. XVIII 

Ús actual Hoteler 

Propietat Privada 

 

La població de Beseit, a Terol, va contar amb un nombre significatiu de molins paperers, que 

aprofitaven l’aigua del riu Matarranya. Alguns d’ells després d’anys d’abandonament s’han 

reconvertit per a usos turístics en una aposta decidida pel turisme rural de qualitat. El molí de Solfa 

i el de la Font del Pas són bons exemples d’aquesta transformació, qualificada sovint d’exemplar 

per la salvaguarda del patrimoni arquitectònic i històric que ha comportat. 

Figura. Molí de Solfa a l’any 2004 i durant el procés de restauració. 

 
Font: Els molins paperers de Catalunya i www.fabricadesolfa.com. 

 
 
 
 
 

http://www.moliblanchotel.cat/


78 
 

7. Consulta als experts 
 
S'han fet entrevistes a tres grups de persones per a conèixer el seu parer en referència als molins 
paperers sobre els apartats que s’exposen seguidament, posant de relleu la problemàtica de la 
seva preservació i transformació.  
 
Entre els entrevistats es troben historiadors i arquitectes, experts en el món del paper fet a mà i el 
patrimoni industrial i arquitectònic, personal de l'administració municipal, del departament de 
cultura, de museus i propietaris de molins paperers, Les respostes s'han recollit en els apartats 
següents: 
 

 7.1 Trets singulars dels molins paperers 

 7.2 Què cal preservar. Criteris de protecció i d'intervenció 

 7.3 Com fer-ho. Estratègies per a la preservació.  

 7.4 El paper dels propietaris 

 7.5 La difusió, paral·lela a la preservació 

 

Les persones entrevistades han sigut les següents: 

 

GRUP 1: ENTESOS EN EL MÓN PAPERER O EL PATRIMONI INDUSTRIAL I ARQUITECTÒNIC 

 

- Sr. Antoni Vilanova. Arquitecte i especialista en patrimoni fabril. Autor amb Mercè Tatger i altres 
de nombrosos estudis i publicacions sobre patrimoni com La ciutat de les fàbriques (2004) o 
Can Ricart. Patrimoni, innovació i ciutadania ( 2006). Entrevista 17.07.2012. 

 

- Sr. Miquel Gutiérrez. Dr. Historiador. Autor del llibre Full a full, la indústria paperera de l'Anoia 
(1999), i coautor de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Capellades 
(2010). Entrevista 31.07.2012. 

 

- Sra. Lourdes Munné. Llicenciada en història i experta en molins paperers, especialment de la 
comarca de l'Anoia, sobre els que n'està elaborant una tesis doctoral a la Universitat de 
Barcelona (UB) co-dirigida pel Dr. Gutiérrez. Entrevista 23.07.2012. 

 

- Sra. Victòria Rabal, Directora del Museu Molí Paperer de Capellades i Sr. Ton Lloret, 
Conservador del museu. (MMPC, dins del sistema del mNACTEC). Entrevista 26.07.2012. 

 

També s'han recollit algunes consideracions fetes en classes i xerrades del Dr. Joaquim Satabé,  
com la de Paisatges culturals, eines per al desplegament local, a les adoberies del barri del rec 
d’Igualada, el 08.06.2012. És doctor arquitecte i urbanista, professor de l'ETSAB i coautor del PDU 
de les colònies industrials del Llobregat (2007) i del Ter i el Freser (2010).  
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GRUP 2: ADMINISTRACIÓ  

 

- Sr. Eusebi Casanelles, director del mNACTEC ( Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de 
Catalunya), seu a Espanya del TICCIH (The International Comité for the Conservation of the 
Industrial Heritage). Entrevista 24.07.2012. 

 

- Sra. Tresa Tosas. Responsable de la Secció de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic i de la 
base de dades del patrimoni cultural immoble del Departament de Cultura, a la Generalitat de 
Catalunya. Entrevista 25.07.2012. 

 

- Sr. Jordi Pagès. Arquitecte Municipal de La Pobla i La Torre de Claramunt, en el seu terme 
s'emplacen 13 molins paperers. Entrevista 30.07.2012. 

 

 

GRUP 3: PROPIETARIS 

 

- Sr. Martí Ribas, propietari del Molí Cardús de Sant Pere de Riudebitlles. Paperer que ha viscut i 
continua vivint en el molí familiar i coautor del llibre Els molins paperers a Catalunya (2008) amb 
Josep Esteve. Entrevista 20.07.2012. 

 

- Sr. Pere Vendrell. Paperer de 3ª generació que habita i explota el molí, amb una producció 
limitada. Exposa la problemàtica que suposa aquest patrimoni i la continuïtat en l'activitat 
paperera familiar. Entrevista 09.05.2012. 

 

- Família Munné, propietària del molí d'en Farreres i del molí Xic de Capellades. Exemple d'un 
fabricant de paper que ha mantingut el molí amb tota la maquinària, antiga vivenda fins als anys 
70 i avui com a segona residència. Entrevista 23.07.2012. 

 

 

7.1 Trets singulars dels molins paperers 

 

La singularitat dels molins paperers ve donada entre altres atributs per la seva història, en ser uns 
dels primers edificis industrials al s. XVIII, de molt grans dimensions per a l'època i pel seu 
desenvolupament de la tecnologia hidràulica amb la seva maquinària pròpia, com rodes, premses o 
canals. Tot això anterior a l'ús de les màquines de vapor i l'electricitat en la indústria a Catalunya. 

 

Físicament, el tret extern comú de tots els molins paperers són les nombroses i ordenades 
ventanes, als quatre vents, en les plantes superiors de l'edifici, ocupant una, dues o tres plantes. 
En conjunt l'aspecte extern mostra mesura i proporció, trets generals i comuns a la majoria de 
molins paperers als s. XVIII i XIX segons apunten els historiadors. També ho són la sobrietat i la 
solidesa de la construcció, com la funcionalitat i racionalitat interior en la seva distribució. Aquests 
edificis construïen una espacial relació amb l’entorn immediat, al qual s'adapta i modifica alhora, 
donant lloc a la formació dels característics paisatges paperers, propers sempre a un curs d'aigua. 
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7.2 Què cal preservar. Criteris de protecció i d'intervenció 
 

L’arqueologia industrial és una disciplina molt jove i són poques les universitats que tinguin un 

departament dedicat a aquesta temàtica, segons la directora del Museu Molí Paperer. 

A finals del anys cinquanta, el món occidental va experimentar un gran canvi tecnològic i social que 
va comportar que quedessin obsoletes maquinària i processos que s’havien desenvolupat durant la 
industrialització. Així mateix, amb aquestes maquinàries van ser enderrocats edificis fabrils i 
esborrats paisatges preindustrials i industrials. 

 
Va ser a Anglaterra, bressol de la industrialització, on van sorgir els primers grups d’historiadors, 

arqueòlegs i amateurs que reivindicaren l’estudi i la preservació del patrimoni industrial. Al 1955, 

Michael Rix en un article adreçat al món acadèmic, va ser el primer que va utilitzar el terme d’ 

“arqueologia industrial” com sinònim de patrimoni industrial, per a definir aquells béns que 

expliquen i alhora són part de la memòria del nostre passat i testimonis de la nostra identitat. 

Els criteris que fan que un edifici sigui mereixedor d'algun tipus de protecció són variats i en el cas 
de l'arqueologia industrial no sempre reconeixibles a primera vista. La protecció del patrimoni és un 
fet relativament recent, i tot i que en general s'ha protegit les obres considerades més artístiques o 
més assumides per la ciutadania, com les esglésies, castells, capelles, modernisme o 
noucentisme, queda molta feina per a posar en valor patrimoni com l'industrial, amb un valor social 
i històric també molt important i que encara no és té prou en compte, segons Toni Vilanova. 
Segons l'arquitecte, el principal obstacle és que no se’ls pot mesurar de la mateixa manera que al 
patrimoni artístic, i per una persona que no està exercitada li pot costar entendre. El patrimoni 
industrial té uns valors que no són únicament els valors artístics per a la seva catalogació, sinó que 
són els valors socials, que porten una vinculació amb el món del treball, amb l’arrelament que pot  
haver tingut una fàbrica i que hagi canviat en part la fisonomia d’una població. Es pot dir que són 
valors d'estratègia, ja que hi ha municipis que han viscut d'una indústria o s'han creat i 
desenvolupat arran d'aquesta. Per a aquests municipis aquesta indústria té molt valor, però no 
sempre és fàcil que la gent ho apreciï.  

 

També hi ha un valor estratègic, el valor de singularitat que pugui tenir cada un dels elements, per 
exemple en el cas de la Riba poden haver-hi vint molins dels quals haurien d'estar catalogats tots 
vint però no haurien de tenir el mateix grau de catalogació, perquè s'han transformat, perquè són 
més recents o perquè no tenen tanta singularitat. És a dir, l'activitat industrial a la Riba es produeix 
al voltant dels molins paperers però dels molins paperers de la Riba n'hi ha que haurien d'estar 
catalogats de forma integral, parcial, ambiental o documental (que voldria dir protecció no física 
sinó a nivell de testimoni per que quedin recollits en un catàleg). S'ha d'estimar la tipologia o 
tipologies que identifiquen el molí paperer de Catalunya, aquesta idea de fàbrica de pisos, en 
relació amb el tèxtil del XIX, la divisió de la producció en cadascuna de les plantes, la proximitat en 
un riu, l'aspecte paisatgístic, i la resta d'aspectes.  

 

Així a l'hora  d'abordar aquesta tasca cal tenir presents tant els aspectes físics com els històrics, 
doncs segons l’ historiador Miquel Gutiérrez és fonamental una bona recerca documental per a 
conèixer la història de l'edifici al marge de consideracions arquitectòniques, si es feia el paper per a 
Goya o utilitzava màquina Picardo, hi va néixer alguna persona il·lustre o era subministrador 
d'alguna casa reial. Destaca el cas del molí de cal Ramonet, on al seu parer confluïen la 
importància de la variant arquitectònica i històrica. Aquests atributs no resulten excloents, pel que 
es justificaria la protecció d'un molí paperer només per raons arquitectòniques o històriques, encara 
que l'ideal sigui que conflueixin les dues. 
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Eusebi Casanelles comparteix la importància de la investigació històrica, assegurant en la 
publicació Can Ricart (2006), que "la força de la història és una qualitat que dona la quarta 
dimensió del paisatge, la profunditat del temps". 

 

Per a Lourdes Munné, a més també cal avaluar en quina mesura aquests molins conserven les 
seves característiques originals, ja que en general els que millor les mantenien han desaparegut o 
s'han transformat amb els anys. Tot i això l'aspecte de molts s'ha conservat i en continua sent 
reconeixible la tipologia i la composició de la façana amb les ventanes, que es considera un dels 
trets principals. 

També cal valorar dins de la importància històrica que per a algunes regions on es localitzen va ser 
el primer tipus d’indústria i d'altes es van fer conegudes arreu justament gràcies als conjunts de 
molins que s'hi van instal·lar.  

 

Pel que fa al seu valor de conjunt Toni Vilanova insisteix en que cal contemplar-los amb el seu 
entorn, doncs no es pot aïllar una la peça que forma part d'un grup i d'un paisatge. En una 
catalogació es cataloga tant l'element com el seu entorn, en un BCIN de forma  obligatòria i en un 
BCIL és molt recomanable, ja que aquestes construccions mai es limitaven a un simple edifici per 
l'estreta relació que mantenien amb l'aigua.  

  

Un cop estudiades aquestes consideracions, per a cada cas particular s'hauria de definir quins 
usos s'hi permeten, quins elements s'han de preservar obligatòriament segons les seves 
característiques i quines modificacions es poden fer, depenent també del tipus de protecció 
atorgada. Aquesta podria ser integral, parcial, tipològica o tan sols documental. Hi ha bons 
exemples d'aquests criteris en els catàlegs de béns protegits de municipis com Sabadell, Alcover o 
Sant Pere de Riudebitlles. Tot i això no són uns criteris expressament pensats pels valors que 
tenen generalment els molins paperers, així que s’ha elaborat una proposta de criteris per a 
presentar als experts.  

 

7.2.1 Proposta de criteris de conservació 

 

Si s'elaboressin expressament per a aquest tipus d'edificis haurien de contemplar almenys els 
següents aspectes: 

 

1- Envoltant: No s'ha d'alterar la composició de la façana ni de la geometria de la coberta originals, 
conservant les seves obertures originals, deixant reconeixibles perfectament els 3 nivells 
organitzatius de producció, vivenda i miradors. En alguns casos es podrien situar elements com 
l'ascensor o l'escala d'emergència a la façana si no és possible la seva ubicació a l'interior. En la 
coberta la teula àrab hauria de ser el material de cobriment de la teulada tal com era originalment. 

L'acabat exterior hauria de ser continu i dins la gama de colors dels ocre, terra de l'entorn i blanc de 
calç, respectant les cantonades amb els carreus vistos els que les tinguin. No s'haurien d'afegir 
elements estranys impropis dels molins paperers a les façanes tals com nous guarnits o falsos 
recobriments en arestes o llindes. 

 

2- Nous volums i ampliacions: Es podrien construir volums annexes sempre i quan no desdibuixin 
la geometria original del molí paperer. Caldria regular-ne l'alçada o si haurien de ser soterrats o 
semi soterrats. 

 

3- Distribució interior: En general se'n podria disposar lliurement per a nous usos, especialment en 
les plantes intermèdies. El soterrani i el mirador superior són els nivells més singulars i 
especialitzats, al ser els espais propis de la fabricació i l’assecatge del paper fet mà. Per això es 
recomanaria el seu manteniment com a planta lliure sense compartimentacions. 
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4- Maquinària: S'hauria de conservar la maquinària pròpia del molí paperer per als pocs que encara 
la tenen, especialment del soterrani, com les tines, maces, piles holandeses i rodes hidràuliques. 
Tot i això es podrien re ubicar en un espai diferent a l'original si comportés problemes funcionals 
per als nous usos. Els estris paperers s'haurien d'inventariar i conservar en el mateix edifici o en 
una institució que se'n fes càrrec. 

 

5. Entorn. Més enllà de l'edifici i de la pròpia parcel·la, cal tenir cura de l'entorn com a idea del 
conjunt que forma amb el molí. Les infraestructures per a la canalització de l'aigua com canals i 
recs s'haurien de conservar, a més de jardins i altres elements singulars que hi pugui haver. 
Caldria evitar que la construcció d'edificis propers alteressin negativament la imatge del conjunt, 
integrant les noves edificacions convenientment. 

 

 

7.3 Com fer-ho. Estratègies per a la preservació.  

 

L'arquitectura industrial només pels seus valors artístics no es podria mantenir, al no tenir la 
rellevància artística suficient. És per això fonamental el dotar-les d'ús a la vegada que s'estableixen 
criteris de protecció, atraient a la opinió pública en tot el procés. Per a fer-ho possible Quim Sabaté 
assegura que els residents són el principal recurs, els agents locals que demanaran un balanç 
entre recuperar i renovar, ja que cal buscar el punt d'equilibri entre protegir-ho tot i la tabula rasa 
per aconseguir un desenvolupament econòmic i una preservació adequada. "En el fons, la raó de 
tot plegat és tornar l'autoestima de la població local pel territori." 

 

Però en la situació actual, si no s'engeguen aquests mecanismes molts molins paperers estan 
arribant a un punt de degradació total, com podria ser el cas del molí de l'Aixartell a Sant Sadurní. 
Aquesta degradació moltes vegades no es gratuïta sinó que la propietat sotmet a l'abandonament 
aquests béns per a provocar-ne la desaparició, en descuiden el manteniment, i si no estan 
protegits quan arriben a un estat de ruïna en demanen la llicència d'enderroc. És un procediment 
més subtil que desfer-se'n directament i que podria enutjar a la ciutadania.  

Explica Toni Vilanova que en el cas de cal Ramonet des de l'Associació del Museu de la Tècnica i 
Arqueologia Industrial de Catalunya es va fer un informe per salvar-lo però el problema va ser que 
no estava catalogat i l'ajuntament no es podia oposar a donar la llicència d'enderroc, va ser una 
autèntica vergonya.  

 

Aquesta situació, segons Vilanova, bé de l'any 1979 quan es van constituir els ajuntaments 
democràtics i es va començar a protegir patrimoni seguint dos camins en una lluita a contrarellotge 
contra la desaparició.  

Un va ser la catalogació, mitjançant l'elaboració de pre-catàlegs i la catalogació dels elements de 
més excel·lència, els de més riquesa assumida per la gent, però després els altres es van incloure 
en un paquet de pre-catàlegs i inventaris. Cap de les dues últimes figures tenen protecció legal, 
que quedava posposada fins que es fes un nou planejament del municipi que recollís aquests 
immobles. En aquesta situació molts edificis recollits en pre-catàlegs i inventaris van desaparèixer 
abans de ser catalogats i que es protegissin, o inclús alguns tot i aquesta protecció.  

 

Tot i quedar incompleta en aquest aspecte, es va fer una feina molt important al 1979, va intervenir 
el Col·legi d'Arquitectes (COAC), es va crear el Servei d'Especialistes en Rehabilitació de Patrimoni 
Arquitectònic Català (SERPAC) i es van visitar per equips tots els municipis  per a identificar 
possibles edificis patrimonials a documentar, i si més no es van fer uns llistats o pre-catàlegs, feina 
que després moltes vegades no va finalitzar amb una protecció. 
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Un cop coneguts els antecedents i estudiades les diferents possibilitats, es contemplen dues 
possibles vies per a la protecció dels molins paperers: 

 

1- Una declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) d'un conjunt arquitectònic, 
format pels molins més representatius i en millors condicions. 

 

 2- Un  Pla Director Urbanístic dels molins paperers. 

 

 

7.3.1 Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) com a Conjunt Històric 

 

Una de les possibilitats, segons apunta Tresa Tosas, seria la tria dels molins paperers més 
representatius i ben conservats de Catalunya per a protegir-los com a Conjunt Històric de BCIN, de 
la mateixa manera que s'ha fet per exemple amb els cellers cooperatius de l'arquitecte Cesar 
Martinell, dels que se’n van protegir una desena dels més emblemàtics. Un altre cas és el del barri 
de les adoberies de Vic, declarat BCIN gràcies a la Direcció General de Cultura Tradicional i 
Popular i el servei de patrimoni etnològic.  

 

El fet de protegir-los conjuntament o almenys agrupats en conques fluvials donaria més rellevància 
a la iniciativa que preservar-los individualment, com en el cas del molí Mornau de Sabadell, únic 
molí paperer protegit com a BCIN. Encara que habitualment un conjunt històric és continu en 
l'espai, es podria fer discontinu justificant els trets comuns que comparteixen els diferents molins, 
encara que es trobin en municipis diferents. Aquest conjunt l'hauria d'encapçalar el Molí de la Vila 
de Capellades, seu del MMPC, pel valor patrimonial de l'edifici i el paper actiu que històricament ha 
tingut com a institució per a la difusió del món paperer. Amb la resta de molins paperers de valor 
reconegut però no suficientment per a ser protegits amb la màxima categoria cada ajuntament 
hauria de preservar-los amb el nivell que li correspongués. 

 

Per altre banda hi ha casos de molins paperers valuosos que es troben en perill imminent de 
perdre's, i si es proposés dins del grup de BCIN pot ser que desaparegui abans de ser efectiva, per 
la complexitat de la seva tramitació. Seguint els tràmits pertinents, la Generalitat enviaria la 
documentació de l'immoble a l'Institut d'Estudis Catalans per a que fes una avaluació de l'immoble i 
en cas favorable s'incoaria un expedient, moment en que es suspenen les llicències per a aquell 
edifici, però fins llavors restaria desprotegit i continuaria la seva degradació.  

Per això hi ha la possibilitat en els casos de molins en perill imminent d'impulsar una protecció com 
a Bé Cultural d'Interès Local, competència del Municipi o el Consell Comarcal.   

 

També cal conèixer la qualificació del sòl en el que es troba, si està fora d'ordenació, en zona 
verda, espai d'infraestructures, fluvial, o té una qualificació que permet el seu enderroc. No podrà 
ser BCIL immediatament sinó que caldrà obrir un expedient per a modificar el Pla General de 
manera que l'exclogui de poder ser enderrocat i al mateix temps impulsar la declaració del bé 
cultural.  

 

Diversos molins es troben en aquesta situació, com el molí d’en Boix a Igualada, sobre un sistema 
de protecció (SS), el molí del Coll a Alcover en un sistema hidràulic (SH) o mitja dotzena més a les 
conques del Gaià, el Siurana i l’Ebre ubicats en sòls de protecció sectorial (N3), amb fortes 
restriccions per tractar-se d’espais PEIN, Xarxa Natura 2000 i zones humides.   
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7.3.2 Pla Director o Pla Director Urbanístic (PDU) 

 

Aquest és una altre camí complementari al anterior, amb possibilitats reals de realitzar-se, com 
demostra que al 2011 s'iniciessin els estudis per a un Pla Director Urbanístic del patrimoni 
industrial del Baix ter, el Fluvià, el Baix Llobregat  i els afluents Cardener i Anoia, que inclouria de 
ben segur alguns molins paperers. Es parteix també com a referent dels Plans Directors 
Urbanístics de les colònies del Llobregat, aprovat al 2007 i de les colònies del Ter i el Freser 
aprovat al 2010. Aquests plans directors urbanístics, i per tant vinculants davant del planejament 
municipal, es van fer expressament per a posar en valor les colònies industrials que es troben al 
llarg d'aquest rius. Es tracta de 18 elements repartits entre 9 municipis en el primer cas, i de 30 
elements en 20 municipis en el segon.   

 

Segons Antoni Vilanova els plans directors són una línia amb molt de futur, és un document prou 
complert i a vegades és més agraït que un planejament derivat o general. Un PD no es fixa tant en 
un document normatiu sinó en uns objectius, té molt clara la viabilitat del projecte que es planteja, 
de quins recursos es disposa, quines administracions estaran vinculades a aquest projecte i a més 
s'estableix un calendari per etapes. Per altre banda el pla director no cal que sigui tan detallat com 
un planejament general, i inclús pot ser contrari al planejament general, deixant uns objectius 
plasmats sense fer cap aberració, senzillament per a incentivar a que es pugui fer una modificació 
del pla general, o proposar planejament derivat per a una àrea en concret des del pla director, com 
un pla de millora urbana.  

 

El principal problema del planejament derivat és que la seva modificació és molt complexa i els 
municipis en defugen ja que es pot prolongar en el temps més enllà d'un mandat municipal. Així per 
a no enquistar situacions sense sortida, també és molt útil la figura dels plans de millora urbana per 
a reformar certes àrees ben definides. 

 

L'arquitecte creu que tot i la situació de falta de recursos econòmics en l'administració, 
especialment en el camp de la cultura, i la poca voluntat política en general per a impulsar més 
plans directors, continua sent una molt bona opció, encara que la seva redacció s'allargui en el 
temps degut a les circumstàncies. Aquesta passaria per les següents fases: 

 
1- Proposta treballada des de l'àmbit voluntarista, per a ser presentat a les institucions 

culturals i administracions pertinents d'àmbit municipal amb un guió de treball. 
 

2- Posterior a la bona acollida de la proposta, s'hauria d'impulsar un estudi previ (mitjançant 
un concurs) que esbossés les línies de treball amb un finançament de poc cost, començant 
per un petit grup de municipis i després ampliar-lo a una conca fluvial o comarca per a 
establir un lligam territorial per al pla director, encara que de totes maneres no està definit 
quin ha de ser l`àmbit territorial d'un pla director. 
 

3- Realització del Pla Director, (mitjançant concurs) seguint el model del ministeri de cultura 
per a les intervencions en patrimoni industrial, dins els elements del pla estatal de patrimoni 
industrial. (A Catalunya se’n van escollir vint-i-cinc amb la col·laboració de l'Eusebi 
Casanelles). Aquests immobles tindrien l'exigència de que fossin  de titularitat pública, o 
que almenys hi hagués un nexe comunitari públic entre aquests elements, per a assegurar 
un interès general i que es puguin destinar finançament amb recursos públics.  

 

Segons Eusebi Casanelles en cas que s'elaborés un Pla Director la seva materialització  hauria de 

ser curosa i detallada per a assegurar la conservació dels seus valors arquitectònics i que no es 

perdessin els seus trets paisatgístics, ja que en cas que el pla donés una llibertat excessiva, 

quedarien en mans del promotor la conservació d'aquests valors. També cal planejar a consciència 
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les activitats que s'hi podrien desenvolupar per a que siguin suficientment rendibles 

econòmicament. 

 

Hi ha dues maneres de tractar aquest patrimoni segons el director del mNACTEC, d'una forma més 

proteccionista com la que ell defensa, o utilitzant el patrimoni per a transformar-lo en un entorn nou, 

com el que s'ha plantejat en alguns casos on els projectes haurien d'haver contemplat una major 

sensibilitat. De totes maneres la situació econòmica també impedeix que es materialitzin a curt 

termini. D'altra banda apunta com a projectes de referència el cas americà del Cromton Mill de 

1712 a Derven Valley, una de les primeres colònies industrials on es va iniciar la industrialització 

dels EUA. 

 

Finalment troba adient la proposta de fer diversos plans directors dels molins paperers,per conques 

fluvials igual que es va fer en les colònies tèxtils industrials i recorda que en el Pla de Paisatge 

Industrial ja apareixen dos dels municipis paperers més importants, Capellades i La Riba. 

  

 

7.4 El paper dels propietaris 

 

Moltes vegades ha quedat de manifest que la majoria dels propietaris s'oposen a una protecció 
dels seus immobles que els impedeixi disposar-ne amb una absoluta llibertat. Realment una 
protecció comporta alguns impediments i deures, com reconeix des del Departament de Cultura 
Tresa Tosas. Els més significatius per a un BCIN són la obligació de que el Departament de 
Cultura autoritzi les obres i canvis d'ús que s'hi facin i el deure de mantenir l'immoble en un 
correcte manteniment, que per suposat no es podrà enderrocar. Aquestes obligacions resulten més 
assumibles en la mesura que els propietaris tinguin les possibilitats econòmiques necessàries i 
decideixin destinar els seus immobles protegits a activitats en que es revaloritzin. Segons 
l'arquitecte municipal de La Pobla i la Torre de Claramunt, una protecció feta amb sentit no merma 
el valor d'una propietat sinó que n'afegeix, però cal fer pedagogia.   

  

A més aquestes obligacions es poden veure en part compensades per alguns avantatges fiscals, 
com l'aplicació d'un coeficient corrector en l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI), que pot arribar a 
desaparèixer o l'exempció en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en cas que s'hi 
facin reformes. 

L'exempció de l'IBI pot ser un incentiu minso per als propietaris de molins en sòl rústic, ja que el 
seu valor econòmic és escàs, però en el cas de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
l'exempció pot ser atractiva si l'edifici necessita una reforma de manteniment important. Un altre 
avantatge per als edificis protegits com a BCIN és el compromís de la Generalitat per a promoure 
l'accés al crèdit oficial o acollir-se a les subvencions del Departament de Cultura, encara que en 
aquests moments sigui molt difícil aconseguir-ho.   

 

En els casos en que els immobles es troben en un estat de ruïna molt avançat en sòl rústic, segons 
Toni Vilanova la documentació del patrimoni arquitectònic permet justificar la preexistència d'un bé 
patrimonial, i amb la llei d'urbanisme i el catàleg de masies es pot demanar el dret a reedificar o 
mantenir la volumetria d'aquest element si es disposa de fotografies que acreditin la seva 
existència, pel que seria de gran ajuda una bona documentació. 

 

Així, per a tots els entrevistats la col·laboració dels propietaris i també dels ajuntaments és 
fonamental, tot i que en casos extrems no sigui imprescindible, com recorda Tresa Tosas en el cas 
de la protecció com a BCIN de les adoberies de Vic, a la que els propietaris s'oposaven. De totes 
maneres aquest és un escenari no desitjable i a evitar.  
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El principal maldecap dels propietaris són les despeses econòmiques que han d'afrontar per a 
mantenir els seus immobles, com assegura Pere Vendrell, paperer i habitant del molí Cuvé de 
Torrelavit. La grandària de molts d'ells i el manteniment que requereixen punts delicats com la 
coberta n'accentuen el problema i fan que restin desocupats fins a la seva degradació total. L'altre 
gran inconvenient amb que es troben és dotar els seus molins de nous usos que revalorin l'edifici. 
Amb aquesta idea va visitar Pere Vendrell alguns molins paperers adaptats per al turisme rural al 
nord d'Itàlia, on s'anomenen "cartière" però es tracta d'una aposta no gens exempta de riscos. La 
situació d'incertesa actual va arribar quan al molí Cuvé, tot i la mecanització que els va permetre 
continuar fent paper amb tan sols dues persones, quan n'hi havien arribat a treballar 35, la 
fabricació de paper de qualitat continuava sense donar els rendiments apropiats per a continuar el 
negoci. 

 

 

7.5 La difusió, paral·lela a la preservació 

 

Entenent que preservar, reutilitzar i donar a conèixer són diverses facetes d'un mateix objectiu,es 
planteja als entrevistats la possibilitat d'engegar alguns projectes per a acostar al públic en general 
el patrimoni dels molins paperers per a conèixer la seva opinió. 

 

Una de les propostes és desenvolupar una aplicació per a telèfon mòbil que proposés alguns grups 
de molins com a rutes turístiques. Es tractaria d'un instrument raonablement econòmic i fàcil de 
desenvolupar, ja que quasi tot el material que contindria ja existeix. És fonamental definir 
minuciosament el seu objectiu, què pot fer i a qui va dirigida, així com controlar l'extensió de la 
mateixa, segons opina l'Eusebi Casanelles del museu de la ciència, on recentment han llançat una 
aplicació a la xarxa per a consultar els continguts del museu i el patrimoni de la ciutat de Terrassa. 
La selecció dels molins seria subjectiva, però documentada i recolzada.  

 

Toni Vilanova suggereix que es podria complementar l'aplicació instal·lant plaques identificatives en 
els diferents molins amb codis QR on es pogués ampliar la informació bàsica que doni l'aplicació 
amb fotografies i text, i apunta a l'aplicació del bus turístic de Barcelona com a possible referent. 

 

L'arquitecte municipal també creu que aquests edificis no tenen prou visibilitat de cara a possibles 
compradors. Tot i ser molts d'ells susceptibles de estar en venda a preus ajustats, no hi ha difusió 
del mercat d'immobles singulars com si que passa amb d'altres més comuns com les vivendes. 

 

Martí Ribas, coautor del llibre Els molins paperers a Catalunya (2008), proposa elaborar un arxiu 
digital fotogràfic dels molins paperers, i amb aquest propòsit cedeix el seu arxiu elaborat durant 
més de tres anys d'investigació juntament amb Josep Esteve. La digitalització i manteniment de 
l'arxiu aniria a càrrec del Museu Molí Paperer de Capellades i ja han recolzat la iniciativa amb 
intenció de col·laborar-hi amb els seus documents la resta d’ entrevistats que posseeixen material 
divers.   
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8. Conclusions 
 
Durant el transcurs d'aquest treball s'ha mirat d'abordar l'estudi dels molins paperers des de 
diferents punts de vista per a donar una visió el mes global i completa possible. Per això s'han 
recollit i comparat dades actuals sobre la situació dels molins, s'ha demanat la opinió i contrastat 
propostes amb tres grups d'experts i s'han explicat els molins paperers des de diferents 
perspectives, des d'una proposta relacionada amb els conjunts que formen fins als casos 
particulars, sempre posant èmfasi en la seva preservació. S'ha cregut important treballar en l'àmbit 
de Catalunya per a oferir una visió del conjunt que ha de permetre aprofundir més endavant allà on 
es cregui convenient.  
 
Durant el procés d'estudi de l'estat de l'art s'han trobat multitud d'estudis dispersos realitzats per 
diferents agents tant públics (Diputació, Generalitat o municipis) com particulars, que normalment 
comencen des d'un inici i es marquen unes propostes que finalment es deixen de banda sense 
arribar a que es materialitzin uns resultats. Així es troba a faltar una coordinació i vertebració de 
tots aquest esforços a través d'una entitat que en tingués cura i en facilités la difusió i la 
comunicació entre les persones interessades, marcant uns objectius. Una altre mancança 
detectada és la fragmentació dels àmbits d'estudi, sense abordar la globalitat.  
 

L'anàlisi dels paràmetres estudiats pretén ser una "radiografia" de l'estat de conservació, usos, 
proteccions legals, règim urbanístic i les relacions que existeixen entre aquests paràmetres a dia 
d'avui, on s'identifiquen els principals conjunts paperers de Catalunya.   

 

Cal destacar referent a la seva conservació que el nombre de molins coneguts que han 
desaparegut o es troben  en ruïnes representa avui una tercera part del total, desmentint les 
opinions més catastrofistes. Això significa que encara és possible el preservar una part valuosa 
d'aquest patrimoni si es prenen les mesures oportunes. L'estudi també mostra però com el temps 
és un factor en contra ja que el 40% d'aquests edificis es troba desocupat i gairebé el 35% en un 
estat regular. Hi ha un 18% de molins que reuneixen aquestes dues últimes condicions, entregant-
se a un procés de degradació ràpid que pot fer-los desaparèixer en els pròxims anys. La seva 
reutilització per a noves activitats relacionades amb el sector terciari, que és el que millor valoritza 
aquests edificis és tímida, amb un percentatge entre hostaleria i equipaments que arriba al 9%, 
però amb exemples molt notoris.    

 

Pel que fa al reconeixement d'aquest patrimoni com a mereixedor d'alguna protecció legal per part 
de l'administració, s'ha constatat que en bona mesura la protecció atorgada depèn de la sensibilitat 
dels governs locals i teixit associatiu de on s’emplacen, amb un tracte heterogeni en el territori. Per 
altre banda el fet de gaudir d'algun tipus de protecció de segon nivell com la de BCIL no es garantia 
d'una conservació adequada, doncs la meitat dels molins paperers amb algun tipus de 
reconeixement per part del municipi es troben en un estat regular o de ruïna.  

 

Cal felicitar en aquest sentit a un dels consistoris que sigut més atent en aquesta qüestió, el 
municipi de Sabadell, on s'ubica l'únic molí paperer de Catalunya que gaudeix de la màxima 
protecció (BCIN) i on s'ha elaborat també un detallat pla especial de protecció del patrimoni 
(PEPP).  

 

Entre els anteriors paràmetres existeixen també algunes relacions que es mostren amb claredat, 
com la relació entre el seu emplaçament i l'estat de conservació, doncs mentre que en sòl urbà la 
meitat dels molins es troba en bones condicions amb tan sols un 5% de casos en ruïnes, en sòl no 
urbanitzable el percentatge de molins en ruïna arriba al 37%. Les dades ens mostren també que la 
indústria encara exerceix un paper important per a la conservació de molts d'aquests immobles 
mantenint-hi una activitat, encara que no sigui en unes condicions òptimes per al molí.  
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Segons l'opinió dels diferents entrevistats, historiadors, experts en els camps del patrimoni 
industrial i el món paperer, la disciplina de l'arqueologia industrial és encara molt jove i la societat 
no ha acabat d’assumir el seu valor, com si que ho ha fet amb les obres considerades més 
artístiques. Segons els entrevistats, el patrimoni industrial no es pot mesurar amb els mateixos 
criteris que el purament artístic, doncs cal tenir molt en compte el valor històric i social dels molins 
paperers a l'hora de determinar la oportunitat de la seva protecció. Per a això és fonamental una 
bona recerca documental que complementi les consideracions arquitectòniques.  

 

Per a assegurar la seva preservació es considera necessari un compendi entre la protecció 
administrativa i les accions encaminades a promoure la reutilització d'aquests edificis industrials, 
doncs tan sols per la seva rellevància arquitectònica no es podrien mantenir. Donada la situació 
actual, amb una administració amb escassos recursos, el fet d'implicar a particulars és fonamental. 
L'anàlisi de les dades ha deixat palès que els edificis amb algun tipus de protecció entren en el 
mateix procés de degradació que els demés si resten buits. 

 

Després d'explorar els diferents instruments que permetrien la protecció del patrimoni es planteja 
com la solució més completa la complementarietat d'eines d'àmbit cultural amb altres de caire 
urbanístic que es reforcin mútuament.  

Així es contempla com una possibilitat impulsar una declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional 
com a conjunt històric o zona etnològica en el cas dels molins més emblemàtics i ben conservats.  

Des de l'àmbit urbanístic l'instrument que es creu més adequat tot i resultar força ambiciós és el 
d'un pla director urbanístic (PDU) sobre el patrimoni industrial paperer. S'ha pres com a referent els 
plans directors urbanístics de les colònies industrials del Llobregat (2007) i el Ter i el Freser (2010). 
Aquesta figura resulta especialment indicada pel caràcter supramunicipal de la proposta.  

Tant una proposta com l'altre poden tenir recorregut tot i les dificultats que comporten, com ho 
recolzen els diferents casos existents on han esdevingut eines útils. 

 

Una altre possibilitat seria la d'impulsar la protecció dels molins més destacats de cada municipi 
promovent la seva protecció com a Bé Cultural d'Interès Local BCIL pel propi municipi, una 
protecció de segon nivell que ofereix menys garanties però que també és una possibilitat molt 
vàlida.  

 

La difusió i promoció d'aquests edificis també és un paper a repartir entre entitats i administració, 
no suposa un cost elevat i repercuteix positivament en el propi municipi. Aquesta tasca l'haurien de 
dur a terme grups de treball multi disciplinar on s'inclogués la figura del "programador", encarregat 
d’analitzar els edificis d'interès i elabora un o diversos programes que poguessin materialitzar-se en 
aquests edificis per a usos normalment diferents als que havien tingut.  

Pel que fa a la rehabilitació i la implantació dels nous usos, en els últims temps van esdevenir 
habituals les restauracions laborioses i costosíssimes que difícilment es podran assumir avui, i tot i 
que evidentment s'ha de contemplar el compliment de les normatives varies, caldria buscar altres 
models de referència menys intervencionistes i més econòmics com per exemple els que 
practiquen els arquitectes com Juan Domingo Santos en la recuperació de la Fàbrica de Sucre San 
Isidro a Granada. 
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Full de ruta. Propostes per a la protecció i la difusió 

 

Ja que aquesta investigació deixa la porta oberta a continuar treballant per a implementar les eines 
de divulgació i protecció que siguin possibles, s'estableix un full de ruta esquemàtic:  

 

PAS 1. Presentar públicament el treball amb els canvis oportuns, amb la presència de les 
administracions interessades. Principalment ajuntaments dels municipis amb una tradició paperera 
més arrelada, institucions locals, entitats culturals i propietaris. A més fora bo contar amb el 
recolzament d'alguna de les persones entrevistades si hi volgués col·laborar.   

 

PAS 2. Proposta als ajuntaments que es mostrin interessats de la redacció d'un estudi previ 
(mitjançant concurs) amb un finançament de poc cost. L'estudi es podria realitzar per a un petit 
grup de municipis i inclouria un guió de treball, una metodologia i uns objectius. Aquest estudi previ 
podria ser la base de partida per a un futur pla director del patrimoni industrial paperer. 

 

 

Altres projectes complementaris: 

 

1. Realització d'un arxiu fotogràfic digital que reculli el màxim nombre de documents gràfics sobre 
molins paperers de totes les èpoques. La iniciativa va sorgir espontània d'un dels entrevistats, Martí 
Ribas, autor de les fotografies del llibre Els molins paperers de Catalunya (2008) i ja han expressat 
el seu suport altres autors de fotografies amb la voluntat de col·laborar-hi desinteressadament. 
Aquest arxiu s'ubicarà i en tindria cura el Museu Molí Paperer i ja s'ha començat amb la 
digitalització de l'arxiu del Sr. Ribas. 

 

2. Desenvolupar una proposta d'aplicació per a telèfons mòbils amb l'objectiu de promoure el 
turisme de proximitat  relacionat amb els molins paperers. En l'annex mostra aquesta proposa amb 
finalitat divulgativa on es traçarien diferents rutes per a visitar el patrimoni paperer de Catalunya 
seguint el guió de les fitxes de l'apartat 5 d'aquest treball. 

 

3. Proposar i impulsar una declaració d'un grup de molins com a conjunt històric BCIN (o BCIL en 
cas que el primer fos rebutjat) amb la col·laboració i assessorament de diferents experts del món 
paperer.    
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10. Anexes 
 

10.1 Declaració a favor de la conservació dels molins paperers del AEHP 
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10. 2 Esquema per a una aplicació per a telèfons mòbils   
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10. 3 Recull fotogràfic d’època  

Fons del MMPC i L. Munné. 

Figura 10.1. Molins del Pas de l’Aigua al 1911: Cal Violant, Cal Manel (desaparegut) i Molí 

Vell, de més a prop a més lluny. 

 
 

Figura 10.2. La Costa dels molins de Capellades. 

 
 

En primer terme a la dreta el molí Xic, tapant el molí de cal Anton (desaparegut) al seu darrere, i els 

molins de cal Sapara i cal Mata (desapareguts) al centre de la imatge pujant cap al poble. Dalt de 

tot perpendicular als últims el molí de cal Castells. (modificat). 
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Figura 10.3. La Costa dels molins. Vista des de dalt de Capellades. 

 
 

Figura 10.4. Fabricació de paper. 
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Figura 10.5. Assecatge del paper al mirador al 1929. 

 

 

Figura 10.6. Enderroc del molí de cal Sapara i contrucció de la nova nau industrial paperera. 
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Figura 10.7. Molí de la Vila i bassa de Capellades. 

 

 

Figura 10.8. Molí de la Vila als anys seixanta. 
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Figura 10.9. Molí Cubé i molí del Mig de Torrelavit. 

 

 

Figura 10.10. Molí del Mig a Torrelavit. 
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Figura 10.11. Vista del municipi de La Riba, a l’Alt Camp, al 1901. 

 


