ELS MOLINS DE VENT

Els molinars de Llevant i de Ponent de la badia de Palma
E: 1|200.000 - 1.10.000
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MOLINS FARINERS
Molins extramurs
de la ciutat antiga

S. XIII

Molí fariner
de torre ampla

Molí fariner amb base
(vivenda del moliner)

Torre cilíndrica de
maçoneria de pedra i de
morter o amb carreus de
marès, fins a cinc pisos.

Coberta plana per
entelar el moli.
Sorgeig la volta
ceràmica a Mallorca

S. XIV

S. XVII

Molí fariner
amb veles de galions

Molí fariner
torre estreta
Mecànica amb eix de
ferro llarg

S. XVIII

S. XIX

MOLINAR DE LLEVANT
ES MOLINAR

IA DE PALMA

Molí fariner
de veles i coa

MOLINS EXTRACTORS
D’AIGUA

Molí aiguader antic
extracció d’aigua

Molí aiguader
de ramell

Molí aiguader
de ramell amb coa

Molí aiguader
de Ramell gran

Aportació enginyer
holandés Bouvij
Tasques de dessecació
de terres

1845

1847

1854

1862

1880

MOLINS DE VAPOR
Industrialització
dels mecanismes
Els molins queden en
desús

S. XX

Aerobomba
tipus americà
Importat dels EUA
i la resta d’Espanya

1920

Aerogenerador
Generador
d’electricitat

1930

Molí aiguader
de ferro

Molí aiguader
de ferro amb
pales de fusta

Molí aiguader
de ferro gran

Adaptació del molí
americà de ramell

De construcció més
barata que els de
ferro

Desenvolupat a
partir de molins de
Ramell grans

1934

1940

MOLINAR DE PONENT, BADIA DE PALMA (ES JONQUET)

1940

Intervenció al front marítim de la Badia de Palma: dibuixant el camí dels molins des Jonquet
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Projecte Final de Carrera
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MOLINAR DE PONENT, BADIA DE PALMA (ES JONQUET)

·

Tribunal: J. Sabaté - A. Peñín - J. Urbano - I. Baquero ·

MOLINAR DE LLEVANT, BADIA DE PALMA (ES MOLINAR)
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