
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
del 08.06.08 al 31.05.09

Terra d’aigua, vent i cereals. Molins fariners de l’Alt Empordà

Els molins fariners -que funcionaven principalment amb energia hidràulica, tot i que
també eòlica- van viure un període d’un gran desenvolupament durant l’època medieval.
Allà on hi havia un petit corrent, s’hi construïa un molí que permetia que la gent de
la rodalia pogués obtenir la farina, bàsica per a la seva alimentació. El territori va anar
omplint-se d’aquestes petites preindústries i l’Alt Empordà no en va ser una excepció.

Històricament, la propietat dels molins fariners ha estat significada de poder i la seva
funció ha anat més enllà de la pròpiament productiva. Esquitxats sobre el territori,
van tenir una gran transcendència en l’evolució social i econòmica de diverses
generacions.

Aquesta exposició gira al voltant d’aquests ginys de tradició medieval que han arribat
fins als nostres dies, protagonistes d’un paisatge, testimonis d’una història i companys
de moltes vides.

Organitza:Amb el suport de:



Ruta del vent

Garriguella
Molí de vent de Garriguella, restaurant
Palau-Saverdera
Molí de vent del Puig de la Torre, ruïna
Roses
Molí de vent de la Ciutadella, desaparegut
Llançà
Molí de vent dels Pinyers, casa
Molí d’en Pujol, ruïnes
Molí de Sallols o Sagols, ruïnes
Cadaqués
Molí de vent de la cala de Portlligat, casa
Port de la Selva
Molí Canavall, casa
Selva de Mar
Molí de vent, ruïnes
Molí del salt d’aigua, ruïnes
Colera
Molí de Molinars, ruïnes

Pont de Molins

Boadella d’Empordà
Darnius

Sant Llorenç
de la Muga

Maçanet de
Cabrenys Agullana

Albanyà

Fortià
Vilafant

Cistella

Lladó

Ordis

Borrassa Santa Llogaia
d’Àlguema

L’Escala

L’Armentera

Ventalló
Bàscara

Pontós Garrigàs

Siurana d’Empordà

Castelló
d’Empúries

Garriguella

Llançà

El Port de
la Selva

Cadaquès

Palau Saverdera

Roses
El Far d’Empordà

Ruta de la Muga
(II. El Manol i la Riera d’Àlguema)

Lladó
Molí de Baix, edifici existent
Cistella
Molí del mas Llavanera, ruïnes
Vilanant
Molí d’en Nabot, casa
Vilafant
Molí de Can Massanet, casa
Borrassà
Molí de Vilamorell, casa
Molí de Creixell, casa
Ordis
Molí d’en Pujol, casa
Santa Llogaia d’Àlguema
Molí de St. Llogaia, casa
El Far d’Empordà
Molí de la Torre, casa
Molí d’en Grau, ruïnes
Molí de Baix, ruïnes
Molí del Pi, ruïnes
Fortià
Molí de la Garriga, en restauració
Molí de Fortianell, casa
Molí de Casa Ferrer o d’en Carrera, ruïnes
Molí d’en Cambras o d’en Dorra, ruïnes

Us proposem quatre rutes que us permetran conèixer, sobre el territori, els vestigis i les restes
d’aquests molins fariners.
Ruta del vent
La ruta del vent us portarà des de Garriguella fins a Colera. Descobrireu els molins de vent de l’Alt
Empordà, situats a la zona litoral i prelitoral, on les circumstàncies geogràfiques i climatològiques varen
marcar la concentració dels molins eòlics en aquesta àrea. Així mateix, també van aprofitar-se petites
rieres que desemboquen al mar per construir-hi molins hidràulics.
Ruta de la Muga (I)
La ruta de la Muga (I) us portarà des d’Albanyà fins a Castelló d’Empúries. Descobrireu des dels molins
que van instal·lar-se a la capçalera del riu fins als de la seva desembocadura, alguns dels quals van
fer servir rescloses i recs per poder portar l’aigua fins les seves moles.
Ruta de la Muga (II). El Manol i la Riera d’Àlguema
La ruta de la Muga (II) us portarà des de Lladó fins a Riumors. Recorrereu una part de la plana
empordanesa, resseguint la Riera d’Àlguema i el riu Manol (afluent de La Muga). En aquesta zona, hi
trobem el Rec Corredor, també conegut com a Rec del Molí o Canal de la Gallinera, que és el més llarg
de la plana.
Ruta del Fluvià
La ruta del Fluvià us portarà des de Siurana d’Empordà fins a L’Escala. Descobrireu el tram baix del
riu Fluvià, en una zona on el riu dibuixa meandres pronunciats, els quals seran aprofitats per a la
construcció de recs que alimentaran diversos molins. El molí de l’Escala en seria l’excepció ja que el
Rec del Molí derivava l’aigua del riu Ter.

Colera
Ruta de la Muga (I)

Castelló d’Empúries
Molí del Mig, Ecomuseu-Farinera
Perelada
Molí del Compte, restaurant
Cantallops
El Molí Nou, casa
Darnius
Molí d’en Palau, ruïnes
Molí d’en Serra, Central La Arnerense,
sota les aigües embassament
Molí d’en Mont, sota les aigües embassament
Maçanet de Cabrenys
Molí de la Vila o del Castell, casa
Molí de l’Olivet, casa
Molí de Tapis, ruïnes
Molí d’en Robert, restaurant
Molí de Masdevall o Mas d’Avall, ruïnes
Pont de Molins
Molí de la Son, ruïnes
Molí d’en Calvet o d’en Romaguera, restaurant
Molí del Mas Joher, ruïnes
Molí d’en Jordà, casa
Molí de la Closa, ruïnes
Llers
El Molí Nou, edifici en ús
Les Escaules
Molí de Can Borràs, casa restaurada
Molí d’en Caixàs
Molí de la Molina, casa
Molí de Baix o Genover, deshabitat
Boadella d’Empordà
Molí del Castell o d’en Marcé, deshabitat
Molí d’en Forniol o d’en Perxés, casa
Sant Llorenç de la Muga
Molí de la Vila, d’en Rocabertí o d’en Casadesús, ruïnes
Molí de la Cadamont, casa
Molí del Corral o d’en Carreras, ruïna
Albanyà
Molí d’en Gorgot, casa en restauració
Molí d’en Parada, ruïnes
Molí d’en Fàbrega, casa
Molí d’en Morató, mas

Ruta del Fluvià

Siurana d’Empordà
Molí de Siurana, casa turisme rural
Molí d’en Biell, Empresa Rodau SL
Garrigàs
Molí de Palau Santa Eulàlia, ruïnes
Molí d’en Sarrà (d’Arenys d’Empordà),
central hidroelèctrica
Pontós
Molí de Romanyà, ruïnes
Bàscara
Molí Vell de Calabuig, en restauració
Sant Mori
Molí fariner, ruïnes
Ventalló
Molí de l’Arbre Sec, casa
L’Armentera
Molí de l’Armentera, restaurant
L’Escala
Molí del Dou, restaurant

Selva de Mar

Perelada

Cantallops

Llers

Les Escaules

Vilanant

Sant Mori


