RESTAURACIÓ I INTERVENCIÓ DEL MOLÍ DE GRANYENA DE VILALBA DELS ARCS (TERRA ALTA)

1.

Antecedents històrics

L’edifici restaurat, conegut popularment a la població com “lo molí de Granyena” o també “molí d’oli
al bassot”, va restar en funcionament fins al 1933, quan la construcció d’un molí de premsa
hidràulica a la població el va convertir en obsolet i, possiblement va provocar el seu tancament.
Es desconeix la data exacta de construcció d’aquest molí del sXIX.
Els molins d’oli de premsa de biga i lliura a la comarca de la Terra Alta
Els molins d’oli que es construeixen a la comarca en el segle XVIII són del tipus de premsa de biga,
que duraran fins a les primeres dècades del segle XX; a partir d’aquest moment, l’aparició de les
premses hidràuliques, més petites i més rentables, substitueixen les grans premses de biga.
A Vilalba dels Arcs apareixen sis molins al 1842, tres molins el 1860 i sis molins el 2006.
El molí i els elements funcionals per a la producció d’oli amb premsa de biga i lliura
Reben el nom de molins d’oli aquelles instal·lacions tradicionals en les què, per processos
relativament senzills, s’extreu l’oli d’oliva. En el sentit estricte la paraula determina tant el conjunt
d’instruments que composen la seva funció com l’edifici que els alberga. El seu senzill
funcionament, els elements materials i humans que intervingueren fins fa no molt en l’elaboració
de l’oli, ens permeten conèixer alguna cosa del passat no tan llunyà i recordar un temps en el què
la riquesa de la població eren els seus olivers.
Els molins tradicionals constituïren importants instal·lacions, exponents d’antics usos i pràctiques
econòmiques, el seu coneixement pot resultar avui molt apropiat per a comprendre la història local.
L’edifici industrial per a la producció d’oli amb la tecnologia de premsa de biga i lliura es projectava i
construïa només pensant amb el funcionament de les parts del molí i dels elements que contindria,
optimitzant al màxim l’espai.
Són construccions de murs de carga, de forma rectangular allargada, de gran altura, amb escasses
obertures en els tancaments i amb coberta de teula a dues aigües.
Els elements constitutius principals dins del sistema productiu antic de l’oli d’oliva: el molí, la
premsa, i els dipòsits, acompanyats per altres de no menys importància encara que poc
destacables.
- El “molí de sang", moles mogudes per tracció
animal. D’origen romà, mogut per la força d’una
bèstia (mul o ase) que amb els ulls tapats,
girava en sentit contrari a las agulles del
rellotge. És del tipus de solera horitzontal (mola)
que mol l’oliva amb un roll de pedra vertical
muntat sobre un eix, que gira a la vegada sobre
un altre vertical. (Veure fig.1)
- La premsa anomenada de biga estava formada
per dos o més grans bigues de fusta
engalzades, amb una longitud que oscil·lava
entre onze i divuit metres i una altura de
vuitanta-cinc centímetres en la part més ampla i
quaranta centímetres de gruix. Totes les peces
de fusta s’unien amb abraçadores* metàl·liques
i claus. Un dels extrems estava travessat per el
cargol de ferro de vint-i-cinc centímetres de
diàmetre, unit a una gran pedra cònica (lliura).
Fig. 1. Molí de sang
En l’altre extrem, la biga s’insereix entre dos pilars de pedra (verges) que s’aposenten
sobre una gran llosa plana de pedra (fòrum), mentre que sobre els extrems superiors
descansa una llosa de pedra que constitueix la base de la torre de contrapès. Entre les
verges i el cargol havia dos bigues de fusta , ben ancorades sobre un paral·lepíped de
pedra, per a guiar el moviment de pujada i baixada de la premsa. A prop de les verges
hi havia una base de pedra (cassola) on es dipositaven un pilar de cofins plens de la
pasta de les olives moltes per a ser sotmesos a la pressió de la biga. (Veure fig. 2 i 3).
* TERMINOLOGIA
ABRAÇADORA. Element metàl·lic apropiat per a la unió o subjecció mútua de dues peces de fusta o ferro.
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Fig. 2. Esquema de les parts de la premsa de biga i lliura, amb els noms en català, castellà i llatí.

Fig. 3. Funcionament de la premsa de biga i lliura.
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Els dipòsits d’emmagatzematge d’oli o piles de decantació eren uns recipients de pedra
o ceràmica amb una tapa de fusta, enterrades en el terra.
Elements auxiliars: el forn o llar de foc amb fumeral, situat molt a prop de la cassola,
per escalfar aigua que es tirava als cofins en la segona premsada per a aprofitar al
màxim la pasta dipositada en els cofins; la finestra situada vora les verges anomenada
“porta diable” que s’utilitzava per a introduir a la nau les gran bigues de fusta
necessàries per a la construcció de la biga de la premsa i per a les futures reparacions;
la bassa i/o pou d’aigua necessària en grans quantitats per a la neteja; zones
d’emmagatzematge de les olives; canalitzacions diverses subterrànies que dirigien l’oli
mesclat amb aigua sobrant als dipòsits de les oliasses situats a l’exterior de l’edifici.
(Veure plànol Cronologia i Elements funcionals núm A-07 on es localitzen els elements funcionals del molí
que es conserven en el Molí de Granyena)

2.

Justificació Solució

Objectiu de la proposta
L’objectiu final de la restauració del Molí de Granyena és la de recuperar l’edifici històric per a
poder-lo convertir en un centre d’interpretació de l’oli, únic a la comarca. Com que l’edifici tindrà un
ús públic comptarà amb totes les exigències de seguretat i serveis necessaris. Amb aquestes
premisses es planteja construir un cos adossat a l’edifici on s’ubicarien les instal·lacions i serveis
necessaris per al futur museu.

Descripció de la proposta (Fases)
En la primera fase es realitzen els treballs més urgents per a estabilitzar l’edifici estructuralment,
protegir-lo de les inclemències meteorològiques i completar constructivament l’edifici. Amb
l’objectiu de recuperar la imatge del molí industrial en producció, es planteja recuperar la volumetria
original de la nau amb un únic espai diàfan.
En la segona fase es realitzaran els treballs d’instal·lacions i acabats en el Molí, la construcció d’un
cos annex, aprofitant el mur de paredat existent, on es situen els serveis i els treballs d’urbanització
de l’entorn de l’edifici per fer visitable el molí i el pou del pati posterior.

3.

Dades Generals

PROJECTE:

Projecte Bàsic i Executiu de restauració i intervenció
en el Molí de Granyena. Fases 1 i 2. Vilalba dels
Arcs (Terra Alta)

PROTECCIÓ:

BCIL

DATA INICI/ACABAMENT OBRES: Fase 1ª: Març-Agost 2010
SUPERFÍCIE:

626,36 M2

PEM (IVA exclòs):

Fase 1ª: 130.616,49 €; Fase 2ª: 85.457,91 €

PROPIETAT:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

PROMOTORS:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs / Generalitat de
Catalunya (Programa de l’1% Cultural)

TÈCNIC AUTOR I DIRECTOR:

Mercè Griñó Boix, arquitecte

TÈCNIC EXECUCIÓ:

Joan Josep Piñol Folqué, arquitecte tècnic.

CONTROL ARQUEOLÒGIC:

Joan Ramon Renyer Flix

CONSTRUCTORA:

Construccions Monjo SCP

CATES ARQUEOLÒGIQUES INICIALS: Pere Rams i Josep Mª Pérez, arqueòlegs
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4.

Reportatge fotogràfic
Estat de l’edifici abans de la intervenció

Vista general aèria del molí des de “el calvari”

Vista exterior de la façana lateral al Camí de Sant Jaume de l’Ebre

Vista interior
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Edifici recuperat després de la 1ª Fase

Vista general exterior mur façana principal

Vista exterior façana posterior
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Vista interior de la façana lateral al Camí de Sant Jaume de l’Ebre

Vista exterior dipòsits oliasses

