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1. INTRODUCCIÓ 

 
El Consell de Mallorca, en el marc del Programa de restauració del patrimoni 
historicoindustrial, convocatòria 2012-20151 i amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Manacor ha restaurat la maquinària de la farinera d’en Beió.  
 
Aquest projecte s’ha realitzat en base a l’informe-estudi de la maquinària de 
la farinera d’en Beió, redactat pels tècnics de la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial del Consell de Mallorca, el mes de gener de 2010 
(s’adjunta l’informe-estudi, annex II). Aquest projecte de restauració té com a 
principal finalitat posar novament en funcionament tot el sistema de producció 
d’aquesta farinera.  
 
Correspon a l’Ajuntament amb la conformitat de la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial la substitució de la instal·lació elèctrica, i la instal·lació i 
compliment de la normativa contra incendis. Per motius pressupostaris 
aquesta intervenció es durà a terme durant els primers mesos de l’any 2017. 
 
 
2. ESTAT DE CONSERVACIÓ ABANS DE LA RESTAURACIÓ 
 
El projecte tècnic redactat, exclusivament es centrava en la restauració de la 
maquinària i dels diferents elements que intervenen en el funcionament de la 
fàbrica, és a dir, elevadors, embarrat, etc.; no hi estava inclòs el 
condicionament de l’interior de l’edifici.  Tot i així, davant la manca de 
personal disponible per part de l'Ajuntament de Manacor i la necessitat de 
realitzar aquetes  tasques amb anterioritat als treballs de restauració dels 
elements de producció,  aquestes intervencions foren desenvolupades pel 
personal de la Unitat del patrimoni historicoidustrial. 
 
2.1. L’edifici 
 
L’edifici de la farinera presentava un bon estat de conservació. L’Ajuntament 
de Manacor l’any 2013 va substituir la coberta respectant la tipologia i els 
materials originals. Consegüentment, les úniques patologies detectades a 
l’interior de l’edifici estaven motives per la manca d’ús i l'absència de 
manteniment: eflorescències lleus per humitats a les parts baixes de l’interior 
del mur de façana debut al mal estat de les vidrieres de les finestres i enlluïts 
de totes les parets afectats per brutícia adherida.  A més i sobretot a la planta 
inferior, s'acumulaven objectes de naturalesa diversa (maquines d’altres 
tallers recuperades per l’Ajuntament, portes, bastiments de finestres, vidres, 

                                                 
1 Aprovació del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-
2015 (BOIB núm. 114, de 7 d’agost de 2012); aprovació de la relació dels elements inclosos 
dins el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-2015 
(BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2013). 
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cartells, estructures metàl·liques, ornaments nadalencs, etc.), fruit de l'ús 
donat a aquest espai, els darrers anys, com a dipòsit. 
 
2.2. Maquines, molins, elevadors, tubs i embarrat 
 
- Brutícia 
 
El procés de transformació del blat en farina, està dividit en tres fases: la 
neteja, el condicionament i mòlta, i el cernut; totes les màquines, inclosos els 
molins, així com la resta d'elements que intervenen en el procés presentaven 
una acumulació important de brutícies, que a més a l'interior, es barrejava 
amb restes de blat i/o farina i consegüentment excrements de rosegadors o 
esquelets d'aquests. 
 
- Insectes i fongs xilòfags 
 
Com es detalla a l'informe-estudi redactat a l'any 2010, la farinera d'en Beió 
conserva dos tipus de maquines: les de fabricació local, construïdes per 
fusters autòctons, i les adquiries a la fabrica establerta a Barcelona, de la 
marca Pané S.A. Les primeres, com son els casos dels cernedors o els 
elements de fusta de la  rentadora de blat estaven afectats per corc, així 
mateix els marcs d'alguns batiments (tremuges de descarrega) o els 
elevadors soterrats presentaven putrefacció blanca. Pel que respecte a les 
màquines de la firma Pané S.A. no presentaven cap d'aquestes patologies. 
 
- Reparacions casolanes 
 
Les reparacions realitzades pels propietaris de la farinera, estant aquesta 
encara en funcionament, es poden qualificar de casolanes. Els tubs de giny 
espatllats foren substituïts per tubs de PVC, i fins i tot, el corresponent al 
dipòsit de seguretat del molí d'ordi, fou reemplaçat per un tub de fibrociment. 
Així mateix, algunes de les connexions estaven realitzades amb tela i/o 
plàstic agafat amb cinta de carrosser, i el bombo inferior de la porgadora fou 
reparat amb cartons i cinta adhesiva.  
 
- Elements metàl·lics 
 
Totes les màquines incorporen elements metàl·lics, igualment alguns dels 
elevadors estan folrats de giny i les cassoletes també estan fabricades amb 
ferro. L'estat de conservació d'aquets es pot qualificar de bo, únicament en 
alguns casos presentaven una capa superficial d'oxidació. 
 
- Elements de tela i corretges 
 
A la farinera localitzam diversos elements tèxtils: les teles dels sedassos, 
amb innumerables reparacions amb cinta adhesiva i multitud de forats 
produïts pels rosegadors; les mànegues del recol·lector, en molt bon estat de 
conservació, excepte sis foradades per mossegades de rates, i el rest de les 
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cassoletes, dues d'aquestes cintes es trobaven desmuntades, fragmentades i  
mossegades.  
 
Les corretges de l'embarrat, només algunes estaven al seu lloc original tot i 
que desconnectades de les rodes, també es varen recuperar alguns 
fragments escampats per l'edifici.  
 
 
3. MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ 
 
Data d’inici de la intervenció: gener 2014 
Data d’acabament de la intervenció: març 2015 
Execució: brigada de picapedrers restauradors i personal del taller de 
restauració de fusteria i ferreria de la Unitat del patrimoni historicoindustrial. 
Projecte i direcció: Aina R. Serrano (coordinadora de la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial). 
 
 
3.1. L’edifici 
 
- Neteja, eliminació i/o retirada dels objectes no propis de la farinera: 

aquesta tasca es va dur a terme de forma meticulosa i controlada, ja que 
els objectes abans esmentats es barrejaven amb altres propis de la 
farinera. 

 
- Reparació dels referits malmesos de les parts inferiors del mur de façana 

usant morter de ciment mallorquí. Emblanquinat de totes les parets, usant 
pintura a la calç, i reposició de la franja de color gris formigó de la planta 
baixa, usant pintura a l’aigua. 

 
- Reparació de les vidrieres de la planta inferior. En el cas de les fusteries 

s'ha seguit el mateix procediment detallat a continuació per a les màquies, 
i altres elements; pel que respecte als vidres romputs o inexistents, es 
varen reposar usant, en la majoria de casos, els mateixos verguerons. No 
es va considerar necessari l'ús de vidres aïllants, consegüentment els 
reposat són de la mateixa gruixa (4 mm) que els originals. 

 
3.2 Maquines, molins, elevadors, tubs i embarrat 
 
Intervenció general 
 
Eliminació de la brutícia de l'interior i exterior de les maquines i demés 
elements de la farinera, mitjançant aspiració. 
  
Procediment de neteja i manteniment de les peces de fusta 
 

� Neteja de les superfícies usant aigua destil·lada i sabó neutre, així 
mateix en els casos dels elements pintats s'han fregat les superfícies. 
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� Desinfecció: aplicació de dues capes d'insecticida industrial.  
� Pròtesis: substitució de fragments molt deteriorats per corc o fongs 

xilòfags, per el propi funcionament de la farinera o substituïts per 
materials no adients. En tots els casos s'ha usat fusta de sepí vell i les 
unions s'han realitzat amb cola de fuster. 

� Capa de protecció final: en la majoria dels casos, aplicació per 
impregnació d'oli de vaselina. Pel que respecta a les peces pintades, 
com es el cas de les tremuges i les riscles dels molins, s'ha usat 
pintura a base d'aigua mate respectant la policromia original. 

 
 
Procediment de neteja i manteniment de les peces de metall 
 

� Desmuntatge de la majoria de les peces metàl·liques amb la finalitat 
de facilitar els processos de restauració. 

� Neteja: eliminació de l'òxid amb mitjans mecànics. En el cas de les 
cassoletes dels elevadors i altres elements de reduïdes dimensions, 
també s'ha usat projecció d'àrids. Eliminació de les restes de greix de 
les rodes dentades mitjançant dissolvents.  

� Substitucions: eliminació dels components realitzats amb materials no 
adients. En el cas dels tubs de PVC o fibrociment, s'han substituït per 
tubs de giny, en el cas del bombo de la màquina porgadora la 
reparació realitzada amb cartrons, s'ha substituït per tela metàl·lica 
idèntica a l'original. 

� Capa de protecció final: en el cas dels elements pintats s'ha usat 
esmalt sintètic color bordeus, prèvia capa d'imprimació. En el cas dels 
elements no esmaltats, s'ha usat per impregnació amb paletina oli 
industrial a base de resines alquídiques.  

 
Procediment de neteja i reposició d'elements tèxtils, vidres  i corretges 
 
-  Es varen encarregar a una empresa especialitzada la confecció dels 

dos sedassos fabricats amb 50 my i 200 my respectivament, sis 
mànigues fabricades amb cotó i 12 sacs fariners també confeccionats 
amb cotó.  

- Es varen reposar els vidres romputs dels forats de control dels 
elevadors.  

- Pel que respecta a les corretges de l'embarrat -excepte una, la resta 
totes de cuir- es varen netejar usant sabó neutre, es varen unir els 
trams amb tancadors metàl·lics recuperats i se'ls va aplicar un 
hidratant com a capa de protecció final. Per reposar les corretges que 
mancaven a l'arbre de transmissions, s'han usat corretges de 5 teles 
de 60 mm d'amplada. 

-  Tot i una acurada recerca, no va ser viable adquirir la cinta de tela dels 
dos rest de les cassoletes no recuperables, consegüentment es va 
usar cinta "eslinga". 
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5. COST DE LA RESTAURACIÓ 

         
Mà d’obra    49.197 € 
Materials       9.287 € 
 

TOTAL     58.484 € 
       
        
6. FINANÇAMENT 
 

Ajuntament de Manacor    9.287 € 
Consell de Mallorca   49.197 € 
 

TOTAL     58.484 € 
 
Palma, octubre 2016 
 
 
 
Aina R. Serrano Espases 
Coordinadora 
Unitat del patrimoni historicoindustrial 
Direcció Insular de Patrimoni Històric 
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ANNEX I. FOTOGRAFIES ABANS I DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ 
 
 

 

Vista general accés fàbrica 

Vista general molins 

Vista general planta pis 
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Porgadora 

Carro pedrer 
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Rentadora de blat 

Tremuges de descàrrega 

Antic quadre elèctric i dipòsit de 
residus 
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Porgadora setinadora 

Molins de blat 

Molí d’ordi 
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Recol·lector 

Cernedor 

Dipòsits recollida farina 
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Aspirador 
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ANNEX II. INFORME-ESTUDI DE LA MAQUINÀRIA DE LA FARINERA 
D’EN BEIÓ (GENER 2010) 

 



 
 
 
 
 

Informe – estudi de la maquinària 
de la farinera d’en Beió 

(Manacor)  

Gener de 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aina R. Serrano Espases (coordinadora) 
 
David Albert Vázquez (tècnic) 
Jerònia Florit Zuazaga (tècnica) 
Lluís López Massot (dissenyador gràfic) 
Julià Moreno Ejgird (encarregat del taller de fusteria i ferreria) 

 
© Consell de Mallorca. Unitat del patrimoni historicoindustrial. 
 
* Resta prohibida la reproducció total o parcial d’aquest estudi-informe sense 
l’autorització expressa del Consell de Mallorca. 
 
Gener 2010 
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1. Introducció 
 
L’Ajuntament de Manacor va sol·licitar, el mes de juliol de 2009, la col·laboració 

del Consell de Mallorca per dur a terme la restauració de la maquinària de la 

farinera d’en Beió, propietat de l’Ajuntament. 

Per dur a terme aquest projecte es necessari catalogar la maquinària i estudiar-

ne el seu funcionament. 

El present estudi-informe inclou, l’estudi històric de l’empresa, la catalogació de 

la maquinària i la descripció del sistema productiu. 

 

 

2. Objectius 
 

Els treballs realitzats a la farinera d’en Beió tenen la següent finalitat: 

- Obtenir informació sobre les característiques tècniques; els usos i el 

funcionament;  la procedència i l’estat de conservació de les màquines. 

- Descriure el procés productiu de la farinera, a partir de la catalogació dels 

diferents elements de producció. 

- Estudiar els orígens de l’empresa i conèixer-ne l’evolució històrica. 

- Realitzar pròximament el projecte de conservació i restauració de la 

maquinària. 

- Realitzar pròpiament la proposta de posada en funcionament de la fàbrica. 

- Proporcionar informació als tècnics encarregats de dissenyar el projecte de 

musealització.  
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3. Fases d’execució 
 
Els treballs a la farinera d’en Beió consten de vàries fases, una de les quals ja 

s’han portat a terme (la fase preliminar), les altres, la segona (l’elaboració del 

projecte) i la tercera (la fase d’execució) encara estan per realitzar. 

 

3.1. Fase preliminar 
3.1.1. Estudi històric de l’empresa 

A partir de la documentació de l’Arxiu Municipal de Manacor i de les fonts orals, 

hem pogut determinar que la farinera, tal com la coneixem actualment, 

possiblement, fou edificada l’any 1939 i reformada l’any 1946. Això no obstant, 

és probable que la maquinària que conserva dati de 1948. La farinera d’en Beió 

tancà les seves portes el mes de juny de 1996.  

 

3.1.2. Catalogació de la maquinària  
La catalogació del conjunt de la maquinària ha permès obtenir informació sobre 

els seus usos i procedència. A part de les fitxes del catàleg, hem inclòs el 

manual de catalogació. 

 

3.1.3. Descripció del procés productiu 
Finalment, hem descrit el procés de producció de farina a la fàbrica d’en Beió. 

Aquesta descripció va acompanyada d’esquemes explicatius del procés. 

 
3.2. Fase de projecte 

Aquest apartat que es desenvoluparà properament, inclou el projecte de 

restauració de la maquinària, el pressupost i  la proposta de posada en 

funcionament.  

 
3.3. Fase d’execució 

En cas que l’Ajuntament de Manacor accepti la realització del projecte de 

restauració els treballs seran duts a terme pel personal del taller de ferreria i  
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fusteria del Consell de Mallorca - prèvia signatura d’un conveni entre ambdues 

institucions -. La restauració de la maquinària tendrà com a objectiu millorar-ne 

les condicions físiques a través de la seva consolidació o restauració. A més, 

aquesta fase també contemplarà l’establiment de mesures per possibilitar-ne la 

conservació un cop efectuades les intervencions. Posteriorment, la Unitat del 

patrimoni historicoindustrial, facilitarà els manuals de posada en funcionament i 

de manteniment. Cal assenyalar que la posada en funcionament de la 

maquinària, així com el seu manteniment després de la restauració, aniran a 

càrrec de l’Ajuntament de Manacor. Per aquest motiu, creiem oportú facilitar 

unes eines pràctiques per tal que els operaris efectuïn aquestes tasques de 

manera adequada i respectuosa amb aquests béns.  

 

3.3.1. Manual de funcionament de la maquinària 
Aquest manual possibilitarà que el personal de l’Ajuntament de Manacor que 

s’ha d’encarregar de posar en funcionament l’equipament disposi d’unes 

directrius per efectuar aquesta feina de manera correcta. 

 

3.3.2. Manual de manteniment de la maquinària 
De la mateixa manera que el manual de funcionament, el manual de 

manteniment està destinat al personal de l’Ajuntament de Manacor encarregat 

de les tasques de manteniment de la maquinària i té com a finalitat la 

preservació del bon estat de conservació un cop aquestes hagin estat 

restaurades. 
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4. Estudi històric 

 
 

 

 

4.1. La indústria de la mòlta a Mallorca 

Històricament, la mòlta del gra s’ha realitzat mitjançant molins moguts per les 

forces tradicionals: l’aigua, el vent i la sang. Des de l’època islàmica, a Mallorca 

tenim constància de l’existència de molins hidràulics. A finals del segle XIII 

apareixen les primeres notícies sobre els molins de vent. Pel que fa als molins 

de sang, destinats, sobretot, a la producció pel consum domèstic, ja apareixen 

documentats al Llibre del Repartiment. Al voltant de 1870, l’arxiduc Lluís 

Salvador d’Àustria, a l’obra Les Balears descrites per la paraula i la imatge, 

compatabilitzà 556 molins de vent fariners, 110 molins hidràulics i 6 fàbriques 

de farina mecanitzades (3 a Palma, 2 a Manacor i 1 a Inca). 

De fet, a partir del darrer quart del segle XIX els molins de vent fariners varen 

ser gradualment abandonats a favor de les fàbriques de farina, que varen 

néixer com a herència directa de les noves formes motrius de la Revolució 

Industrial, com ara la màquina de vapor, els motors de gas pobre – alimentats 

amb fusta i clovelles d'ametlles – i, posteriorment, els motors elèctrics o de gas-

oil. 

El primer cas documentat de l’aplicació de la força del vapor a la indústria 

farinera data de 1856 i és la fàbrica de Jaume Magraner, que també estava 

dedicada a la construcció de maquinària agrícola. Posteriorment, es va bastir 

una fàbrica darrera el convent dels Caputxins i, l’any 1864, la societat Anguera i 

Companyia va establir una altra fàbrica al raval de Santa Catalina. Això no 

obstant, el fet més destacat per a la indústria farinera mallorquina fou la 

constitució de la societat Harinera Balear, l’any 1879. La fàbrica, coneguda 

popularment com “Sa Farinera”, era un edifici de 6 plantes situat al Pont d’Inca 

que comptava amb una màquina de vapor de 200 cavalls i una instal·lació 

ferroviària pròpia, que constitueix el primer cas documentat a Mallorca  - i el 

segon a l’estat espanyol - de l’aplicació del denominat sistema austrohongarès 

a la mòlta de gra. Aquest sistema consisteix en una sèrie de molins de cilindres 

que molen i fan la compressió i la desagregació de la farina. A més, hi ha un 

conjunt d’elevadors de culleretes amb disposició de planschisters (sedassos  
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superposats en forma de bastidors rectangulars) i sassor (cernedor). El sistema 

austrohongarès suposà una sèrie d’avanços respecte al sistema tradicional ja 

que augmentava la producció de farina, la separava millor del segó, la refinava 

més i no l’escalfava tant. D’altra banda, mitjançant la separació del gra de la 

clovella s’aconseguien dos tipus de farines: la blanca i la més morena. La 

primera, que era de millor qualitat, estava destinada bàsicament al mercat 

anglès i nord-americà, i la segona al consum intern. 

A finals del segle XIX va generar-se un procés de concentració i mecanització 

de les fàbriques a certs pobles de l’interior de l’illa, com ara a Llucmajor, 

Campos, Capdepera o Sineu. A més, les màquines de vapor d’aquestes 

farineres sovint actuaven com a dinamitzadores d’aquestes localitats ja que era 

usual que, mitjançant la connexió de les màquines a l’embarrat comú, la seva 

energia s’usés per a usos industrials complementaris, com ara per fer funcionar 

altres indústries o tallers o, a partir del segle XX, fàbriques d’electricitat.  

Com a conseqüència del procés de concentració i de fusió que impulsà, entre 

d’altres, Antoni Fontanet, propietari de Harineras Fontanet de Felanitx, i que 

acabà en la constitució de Harinas de Mallorca com a empresa gairebé única a 

Mallorca, la majoria d’aquestes farineres locals desaparegueren a partir de 

1965. Tot i així, encara restaren algunes petites farineres locals, com per 

exemple la de Campos i la de sa Pobla. 

 

4.2. La farinera d’en Beió 
El molí d’en Beió1 i la farinera s’ubiquen al carrer del molí d’en Beió, 10, 

històricament també anomenat carrer Molinar2 i carrer de la Verònica3 des de 

1966 fins el mes de febrer de 2001.  

El molí de vent ja apareix documentat al segle XVIII i probablement va 

funcionar fins el primer quart del segle XX. L’any 1932 es varen instal·lar, al  

 
                                                 
1 També apareix a la documentació com a molí d’en Bayó i Baió. 
2 Segons, J.M. Fuster, citant a J. Segura, el carrer Molinar és un carrer imaginari, en el qual es 
situen tots els molins de vent de Manacor. FUSTER, J.M. Així és Manacor, Manacor: 
Ajuntament, 1997, p. 95. 
3 Als anys trenta i quaranta del segle XX el molí apareix també domiciliat al carrer Verònica, al 
trobar-se en una prolongació d’aquest carrer.  
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molí o a unes dependències annexes a aquest, dos jocs de moles accionats 

per un motor d’explosió. Això no obstant, fins l’any 1939 no tenim constància de 

l’edificació de la farinera i a partir de l’any 1948 de la instal·lació de la 

maquinària que es conserva actualment. La farinera va tancar el mes de juny 

de 1996. 

Tant el molí de vent com la farinera han estat propietat de la família Riera, alies 

Beió, des del segle XVIII fins el 2002, any en què es resolgué l’expedient 

d’expropiació, per part de l’Ajuntament de Manacor, dels edificis i terrenys que 

ocupen. 

A partir de la documentació consultada podem establir quins han estat els 

diferents propietaris del molí i posteriorment de la farinera i, alhora, apropar-nos 

a l’evolució històrica d’aquests dos centres de producció. 

L’any 18514 apareix com a propietari del molí d’en Beió Bartolomé Riera Bayó 

(que contribuïa com a moliner de vent), nom que es repeteix fins a la dècada 

dels 80 del segle XIX, on apareix citat Bartolomé Riera y Soler (1856-1883)5, 

que es la mateixa persona, però sense el malnom. Amb el nom de Bartolomé 

Riera y Soler apareix als padrons de 1865-18676 com a habitant del molí ubicat 

a al carrer Molinar 10.  Aquest domicili és citat per primera vegada a la 

matrícula industrial de l’any 18687. Des de 1868, Bartolomé Riera y Soler 

contribueix a les matrícules industrials, però el seu fill Bartolomé Riera Riera i 

l’esposa d’aquest darrer, Margarita Ordinas y Galmés, apareixen com a 

habitants principals del molí. Ambdós apareixen com a moliners, el primer des 

de 1868 a 18708, i la segona des de 1871 a 18859.  

Durant aquest llarg període (1856-1885) el molí d’en Beió està inclòs en 

diferents conceptes dins les matrícules industrials10: 

 

                                                 
4 AMM 1374/5. Padró de contribuents de la contribució industrial i de comerç. 
5 AMM1374/1; 1374/6;1375/11;1376/14; 1378/9; 1381/8;1382/3. 
6 AMM 1242/1; 1246/1; 1251/1 
7 AMM 1375/ 11 
8 AMM 1255/1; 1260/1; 1264/1. 
9 AMM 1268/1; 1273/1; 1279/1; 1307/1; 1322/1; 1342/1 (padrons seleccionats de 1871, 1872, 
1873, 1877, 1880 i 1883). 
10 AMM 1374/1; 1374/6; 1375/11; 1376/14; 111378/9; 1381/8; 1382/3; 1382/5; 979/2 (Ordre 
cronològic). 
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“Molino de viento trabajando más de 6 meses” (1856-1860); “molino de viento” 

(1861-1864); “molino de viento moliendo más de tres meses y menos de seis, 

una piedra, haciendo acopio de granos para vender harina” (1865-1867); 

“molino que trabaja menos de 3 meses” (1868); “molino de viento trabajando 

tres meses o menos, una piedra” (1869-1880); “molino de viento para harinas 

una piedra nº363” (1880-1885). A la matrícula industrial de 1884-1885, és 

Margarita Ordinas qui tributa11. Aquesta és la primera i darrera vegada en què 

que la viuda de Bartolomé Riera Riera apareix com a contribuent. Des de 1886 

fins a 1935, el molí d’en Beió no apareix a la matricula industrial.  

Aquesta informació contrasta amb la que donen els padrons. Al padró de 

189812 apareix el matrimoni format per Antonio Riera Ordinas (segon fill de 

Bartolomé Riera Riera i Margarita Ordinas) i Isabel Fiol Sastre com a residents 

al Molinar, 10, sense haver-hi cap referència a l’ofici. Per contra, al padró de 

1912 no hi ha constància de la adreça Molinar, 1013. En aquests moments 

s’inicia una llacuna, derivada de la manca de documentació, que va des de 

1913 a 1922. El 1923 els habitants del molí eren Isabel Fiol Sastre, com a viuda 

(d’Antonio Riera Ordinas), i els seus fills Antonio Riera Fiol, Margarita Riera Fiol 

i Bartolomé Riera Fiol (el futur moliner) de professió “labrador”14. 

Tot i la informació proporcionada per la matrícula industrial i pels padrons 

municipals, sembla que el molí de vent va funcionar fins el primer terç del segle 

XX, diverses són les referències que així ho corroboren: 

a) Les imatges del molí a principis de segle amb tota l’antenada15.  

b) Les fonts orals reproduïdes que informen sobre el funcionament del molí 

durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)16.  

La primera data de mecanització del procés de mòlta del gra apareix l’any 

1932, quan Bartolomé Riera Fiol sol·licità permís a l’Ajuntament de Manacor  

 
                                                 
11 AMM 979/2. 
12 AMM 872/5. 
13 AMM 1106/1. 
14 AMM 753/10. 
15 RIERA, J.; DOMÍNGUEZ, D. Manacor. Imatges i paraules d’antany, 2006, p. 41. 
16 SEGURA, J. “ Els molins a Manacor IV” 7setmanari de Llevant: Revista d’informació general, 
núm. 8 (16/01/1987). El Mestre Jaume Melis ens informa que a l’esmentat període funcionaven 
en Manacor una vintena de molins, entre aquests el molí d’en Beió. 



 

 10

 

 

per a la instal·lació d’un motor d’explosió d’olis pesats amb potència de 20 H.P.  

marca Ruston17. Aquesta sol·licitud queda confirmada a les actes del ple de 

l’Ajuntament de Manacor, el qual concedeix aquesta autorització mesos 

després18. Tot i així, no és fins el 1935 quan Bartolomé Riera Fiol apareix com 

a contribuent a les matrícules industrials baix el concepte de “Molino 1 piedra 

trigo que cierne y 1 cebada”19.  

L’any 1939, l’Ajuntament de Manacor concedí permís al mateix Bartolomé Riera 

Fiol per a la construcció d’un edifici-magatzem al molí número 10 del carrer de 

la Verònica20; i el 1946 per dur a terme la reforma d’un edifici situat al mateix 

carrer. Segons l’anotació registrada a les actes municipals, el projecte de 

reforma era de l’arquitecte José de Oleza, mentre que l’aparellador era Andrés 

Amer Nadal i el mestre picapedrer Jaime Perelló Cabrer. Malgrat les minses 

referències documentals localitzades, sembla que aquestes dues llicencies es 

refereixen a l’edifici de la farinera, el qual fou edificat l’any 1939 i reformat a 

l’any 1946. Tot i així, i atenent a les plaques d’identificació de la maquinària que 

actualment es conserven, sembla que aquesta fou adquirida l’any 1948, ja que 

la raó social del constructor que apareix a les esmentades plaques és Pané 

S.A. i aquesta firma no va constituir-se en societat anònima fins l’any 1948. 

Igualment, els antics propietaris de la farinera també ens han confirmat que la 

maquinària fou adquirida i instal·lada a finals de la dècada de 1940. 

Des de 1935 fins a 1970, Bartolomé Riera Fiol apareix a l’epígraf tercer de la 

matricula industrial. El concepte pel qual tributava no patí canvis substancials:  

- De 1935 a 1937, contribueix pel concepte de “molino 1 piedra trigo que 

cierne y 1 cebada”21. 

- De 1938 a 1941, pel concepte de “1 piedra trigo con cernido. Triple cuota 

con acopio de granos”22. 

- De 1942 a 1961, pel concepte de “molino 1 piedra de 146 dm2 con cernido. 

Triple cuota por acopio de granos”23. 
                                                 
17 AMM 765/11. 
18 AMM 727/2. 02/08/1932, p. 96. 
19 AMM 1377/11. No consta el seu ofici a les altes del període 1930-1935 (AMM 1385/ 8-13).  
20 AMM 728/2. 03/05/1939, p. 112. 
21 AMM 1377/1; 1378/1-2. 
22 AMM 1378/3-4; 624/1-2. 
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- De 1962 a 1965, pel concepte de “molino piedra 130 dm2 con cernido”24. 

- De 1966 a 1970, pel concepte de “molino cereal vert.”25. 

Podem extrapolar algunes dades significatives d’aquesta relació. A partir de 

1938, Bartolomé Riera Fiol tributà també pel concepte d’apilament de gra, ja 

que a la documentació de la secció d’abastos a partir d’aquesta data també 

apareix documentat com a “molino maquillero”26. Així mateix, durant els anys 

1938-1939, Bartolomé Riera Fiol apareix dins el llistat dels molins maquileros 

que s’han d’adaptar a la llei de la Junta Harino-Panadera de Baleares, basada 

en la mòlta sense separació de subproductes i l’obtenció només de farines 

integrals27. Durant els anys de la postguerra civil espanyola la farinera d’en 

Beió estigué sotmesa al regim de control de grans de la Junta Provincial.  

Una altra informació a destacar de la relació anterior és aquella que fa 

referència, d’ençà de 1966, al molí de cereals vertical. A partir d’aquest any la 

farinera incorporà l’electricitat com a força motriu, informació que ha estat 

corroborada pels antics propietaris de l’empresa,. Els tres molins, igual que la 

resta de maquinària, eren accionats per diferents motors elèctrics. En el cas 

dels molins, aquest innovació a nivell energètic també suposà un canvi en la 

disposició dels engranatges que els movien.  

Segons indiquen les matrícules industrials28, l’any 1972, el propietari de la 

farinera era Antoni Riera Munar (fill de Bartolomé Riera Fiol), qui apareix al 

padró de 1975 com a “molinero maquilero”29. A partir de 1990 i fins el mes de 

juny de 1996, data de tancament de la farinera, el seu fill Bartolomé Riera 

Ferrer fou el titular i tributà, segons l’any, pel concepte de “molino cereal ajeno” 

i “fábrica de harinas y semolas”. Segons el mateix Bartolomé Riera Ferrer, la 

decadència del negoci i la manca de treballadors especialitzats precipitaren el 

tancament de la fàbrica i posaren fi a més de 200 anys de dedicació de la 

família Beió a la mòlta del gra. 
                                                                                                                                               
23 AMM 624/3-11; 1648/1-3; 625/2-9.  
24 AMM  27 1; 28 1; 30 1; 32 1. 
25 AMM 07 1; 16 1; 17 1; 18 1; 19 1. 
26 De maquila. En català moltura: Quantitat de gra que el moliner percep com a paga del seu 
treball, i que és un percentatge de la quantitat mòlta. 
27 AMM 1151/6. Anys 1938 i 1939, mes de febrer. 
28 AMM 244. 
29 AMM 5082/1; districte 2, secció 2, fulla 389. 
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- Arbre genealògic de la família Riera: 
� Bartolomé Riera y Soler (1803-1884?) – Catalina Riera (1801-?) 

� Bartolomé Riera y Riera (1837-1870) – Margalida Ordinas y Galmés 

(1837-després 1885 abans 1898) 

� Antonio Riera Ordinas (1867-1913/1922?) - Isabel Fiol Sastre (1870-

després 1923 abans 1940). 

� Bartolomé Riera Fiol (1897-1971/2) - Magdalena Munar Tauler (1898-

1984) 

� Antonio Riera Munar (1930-1995) –Catalina Ferrer Cuencas (?-) 

� Bartolomé Riera Ferrer (1959-) 

 

- Propietaris/ titulars del molí i de la farinera d’en Beió30: 
� Bartolomé Riera y Soler (1803-1884?) - malnom Bayó. 

� Bartolomé Riera Riera (1837-1870) 

� Margalida Ordinas y Galmés (1837- després 1885 abans 1898) 

� Antonio Riera Ordinas (1867-1913/1922?) 

� Bartolomé Riera Fiol (1897-1971/2) 

� Antonio Riera Munar (1930-1995) 

� Bartomeu Riera Ferrer (1959) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 A més del nom, se’n especifica l’any de naixement i defunció. 
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5. Catalogació 
 

5.1. Manual de catalogació de la maquinària 
 

5.1.1. Justificació 
La catalogació és un instrument que serveix per localitzar, identificar i descriure 

els elements o béns del patrimoni cultural, a nivell individual o de conjunt.  

El manual de catalogació és l’instrument que determina les passes que s’han 

seguit en la catalogació de la maquinària de la farinera d’en Beió i defineix la 

terminologia de les fitxes de catalogació, establint el contingut i les opcions de 

cadascun dels camps per facilitar una correcta interpretació de la informació. 

 

5.1.2. Objectius 
El present manual de catalogació té com a objectius: 

- Establir les passes que s’han seguit a l’hora de dur a terme la catalogació 

de la maquinària. 

- Facilitar la lectura i comprensió de les fitxes de catalogació. 

- Evitar errades en la interpretació del contingut de la base de dades. 

 
5.1.3. Metodologia 

La catalogació de la maquinària s’ha dividit en 5 fases, algunes de les quals 

s’han superposat cronològicament: 

Fase 1: confecció de la fitxa de catalogació i de la base de dades 

Fase 2: recerca documental 

Fase 3: treball de camp 

Fase 4: anàlisi i introducció d’informació a la base de dades 
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Fase 1: confecció de la fitxa de catalogació i de la base de dades 
 

Confecció de la fitxa de catalogació: 
 

La fitxa de catalogació és l’element bàsic del catàleg, que inclou tota la 

informació obtinguda a través del treball de camp i de la recerca documental. 

Per a la seva elaboració hem tingut en compte els següents criteris: 

- Inclusió del màxim nombre de camps possibles per evitar els textos 

extensos i afavorir la recerca de la informació.  

- En els camps que ho permetien, s’han predeterminat les opcions, la qual 

cosa ha afavorit el treball de la persona que ha efectuat la catalogació i ha 

evitat la utilització de sinònims.  

- S’ha intentat que la nomenclatura donada als camps fos el més 

identificadora possible per evitar interpretacions errònies. 

A continuació, relacionem els camps que apareixen a la fitxa (en negreta) 

acompanyats d’una breu explicació de la informació que contenen i de les 

diferents opcions predeterminades.  

 
Núm. registre inventari:  
- El número de registre identifica l’element catalogat. 

- La numeració comença des del número 001 en endavant. 

 

1. Dades identificadores: 
1.1. Dades de l’adquisició per part de l’Ajuntament de Manacor: 

Aquest apartat, que fa referència als detalls de l’adquisició de la 

farinera i de la maquinària per part de l’Ajuntament de Manacor, 

conté els següents subapartats: 

- Forma d’adquisició: 
Les opcions de la forma d’adquisició són:   

� Donació: 
En el cas que l’antiga propietat donés la maquinària a 

l’Ajuntament. 
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� Compra: 
En el cas que l’Ajuntament comprés la maquinària a l’antiga 

propietat. 

� Expropiació: 
En el cas que l’Ajuntament adquirís la maquinària fruit d’una 

expropiació. 

� Es desconeix: 
En el cas que no disposem de dades suficients. 

� Altres 
- Data d’adquisició: 

Aquesta data sempre fa referència a la darrera data que apareix a 

l’expedient d’adquisició per part de l’Ajuntament. 

En el cas que coneguem el mes i l’any, s’ha especificat; en cas 

contrari, tan sols apareix l’any. 
- Empresa (raó social): 

Nom de la raó social de la darrera empresa a la qual va pertànyer 

la maquinària catalogada abans de la seva adquisició per part de 

l’Ajuntament. 

- Nom popular: 
Nom amb el qual era o és coneguda popularment la darrera 

empresa a la qual va pertànyer la maquinària catalogada abans 

de la seva adquisició per part de l’Ajuntament. 

- Nom del propietari/a: 
Aquesta informació és reservada i únicament pot consultar-la 

l’equip catalogador. Per aquest motiu, no apareix a l’informe de la 

base de dades textual. 

- Adreça: 
Adreça (via: carrer, avinguda, etc. i número) on estava situada la 

maquinària catalogada abans de la seva adquisició per part de 

l’Ajuntament. 
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- Localitat: 

Localitat i terme municipal on estava situada la maquinària 

catalogada abans de la seva adquisició per part de l’Ajuntament. 
- Localització actual: 

Adreça (via: carrer, avinguda, etc. i número) del lloc on es localitza 

actualment la maquinària. 

 

2. Dades descriptives: 
2.1. Característiques: 
- Tipus d’element: 

Les opcions del tipus d’element són:   

� Màquina: 
Entenem com a màquina el conjunt de mecanismes amb 

moviments coordinats, capaç de transformar energia en treball útil, 

especialment en operacions d’un procés de producció31. 

� Eina: 
Entenem com a eina, un instrument manual usat per a facilitar 

operacions mecàniques32. 

� Altres elements: 
Aquest apartat està reservat per aquells elements que no poden 

ser considerats ni com a màquines ni com a eines. 

- Denominació: 
Nom del tipus d’element. 

- Nombre d’unitats: 
Quantitat d’elements idèntics que trobam. 

- Marca de fàbrica: 
En el cas que hi aparegui, hem fet constar la marca de l’element. 

- Model de fabricació: 
En el cas que hi aparegui, hem fet constar el model de l’element. 

                                                 
31 Diccionari de la Llengua Catalana [en línia] Institut d’Estudis Catalans: <http://dlc.iec.cat/> 
[Consulta: 3 novembre 2009]. 
32 Ibídem 
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- Núm. de registre de la sèrie de fabricació: 

En el cas que hi aparegui, hem fet constar el número de registre de la 

sèrie de fàbrica. 
- Lloc de fabricació: 

En el cas que hi aparegui o s’hagi pogut esbrinar mitjançant les fonts 

documentals, bibliogràfiques o orals, hem fet constar el lloc (municipi, 

regió i/o país) on es va fabricar l’element catalogat. 

- Any de construcció: 
� En el cas que hi aparegui o s’hagi pogut esbrinar mitjançant les 

fonts documentals, bibliogràfiques o orals, hem fet constar l’any 

en què es va construir l’element catalogat. 

� En el cas de que aquesta informació l’haguem obtingut a través 

de les fons bibliogràfiques o orals i no mitjançant un document 

d’arxiu, hem posat el número entre claudàtors [ ]. 
- Període d’activitat: 
� En el cas que s’hagi pogut esbrinar mitjançant les fonts 

documentals, bibliogràfiques o orals, hem fet constar els anys en 

què l’element catalogat va estar en actiu. 

� En el cas de que aquesta informació l’haguem obtingut a través 

de les fons bibliogràfiques o orals i no mitjançant un document 

d’arxiu, hem posat les dates entre claudàtors [ ]. 
- Distribuïdor: 

En el cas que hi aparegui o s’hagi pogut esbrinar mitjançant les fonts 

documentals, bibliogràfiques o orals, hem fet constar l’empresa 

encarregada de distribuir l’element catalogat des de la indústria de 

fabricació fins l’empresa que el va adquirir. 

- Mides: 
� Aquest apartat permet determinar, aproximadament, l'alçada, 

l'amplària i la longitud de l’element. 

� Les mides estan especificades en centímetres. 

� Les mides apareixen relacionades en aquest ordre: alçada, 

amplària i longitud. 
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- Materials generals: en que està fabricat l’element catalogat 

- Estat de conservació: 
Les opcions de l’estat de conservació són les següents:   

� Bo 
En el cas que l’element catalogat conservi totes - o gairebé totes - 

les parts que el composen. 

� Mitjà 
En el cas que l’element catalogat conservi algunes de les parts 

que el composen.   

� Dolent 
En el cas que l’element estigui molt deteriorat i conservi poques 

de les parts que el composen. 

- Força motriu: 
Aquest apartat fa referència a la força que feia moure l’element 

catalogat sigui eina o màquina. No s’especifica res en el cas d’altres 

elements. 

� Manual 
En el cas que la força que mou l’element sigui manual. 

� Motor elèctric 
En el cas que l’element sigui accionat mitjançant un motor elèctric.  

En el cas que hi aparegui, hem fet constar les següents dades: 

o Marca: 
o Model: 
o Núm. de registre de la sèrie de fabricació: 
o CV (Cavalls de Vapor): 

� Motor de combustió 
En el cas que l’element sigui accionat mitjançant un motor de 

combustió, és a dir, mitjançant una reacció d’oxidació 

acompanyada d’un despreniment de llum i de calor, amb flama o 

sense.  

En el cas que hi aparegui, hem fet constar les següents dades: 
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o Marca: 
o Model: 
o Núm. de registre de la sèrie de fabricació: 

- Sistema de transmissió: 
Aquest apartat fa referència al sistema mitjançant el qual es 

comunica el moviment entre els elements mecànics de l’element.  

� Individual 
En el cas que el moviment sigui transmès per un motor acoblat a 

una màquina.  
� Col·lectiu (embarrat) 

En el cas que el moviment sigui transmès a través d’un embarrat, 

és a dir, d’un arbre de transmissió proveït de politges i de 

corretges que permeti accionar diverses màquines amb un sol 

motor central. 

- Descripció de l’ús: 
Aquest espai està reservat per fer una descripció breu i concisa de 

l'element i del seu ús. 
- Altres accessoris: 

En aquest apartat s’ha inclòs una relació d’estris que actualment 

formen part de l’element industrial, però que probablement siguin fruit 

d’afegits posteriors a la seva construcció. 

2.2   Dades de la procedència: 
Aquesta informació fa referència a la manera com l’antiga propietat va 

adquirir l’element catalogat. 

- Forma d’adquisició empresa:  
A més de marcar l’opció adient, hem especificat l’empresa de 

procedència (en el cas que s’hagi pogut esbrinar mitjançant les fonts 

documentals, bibliogràfiques o orals) 

� Compra a la fàbrica:  
En el cas que l’antiga propietat hagués adquirit l’element catalogat 

directament a l’empresa fabricant. 
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� Compra a un distribuïdor:  

En el cas que l’antiga propietat hagués adquirit l’element catalogat 

mitjançant una empresa distribuïdora. 

� Compra de 2ª mà:  
En el cas que l’antiga propietat hagués adquirit l’element catalogat 

a una altra empresa que ja l’havia estat utilitzant. 

� Donació:  
En el cas que l’antiga propietat hagués adquirit l’element catalogat 

mitjançant una donació. 

� Es desconeix 
En el cas que no disposem de dades suficients. 

� Altres 
- Lloc adquisició empresa: 

En el cas que s’hagi pogut esbrinar mitjançant les fonts documentals, 

bibliogràfiques o orals, hem especificat el municipi, la regió i/o el país 

on es va adquirir l’element catalogat. 

- Data adquisició empresa: 
� Aquesta informació fa referència a la data en què l’empresa a la 

qual pertanyia la maquinària va adquirir-la. 

� En el cas que coneguem el mes i l’any, s’ha especificat; en cas 

contrari, només apareix l’any.  

� En el cas de que aquesta informació l’haguem obtingut a través 

de les fons bibliogràfiques o orals i no mitjançant un document 

d’arxiu, hem posat el número entre claudàtors [ ]. 
- Data final utilització: 
� Aquesta informació fa referència a la data en que va deixar-se 

d’utilitzar l’element. 

� En el cas que es conegui el mes i l’any, s’ha especificat; si no, tan 

sols apareix l’any.  

� En el cas de que aquesta informació l’haguem obtingut a través 

de les fons bibliogràfiques o orals i no mitjançant un document 

d’arxiu, hem posat el número entre claudàtors [ ]. 
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2.3  Observacions generals: 
- En aquest apartat hem inclòs totes les peculiaritats de l’element 

catalogat que no han estat descrites amb anterioritat. 

- Per tal d’unificar criteris, hem intentat emprar sempre les mateixes 

frases. 

 

3. Dades documentals: 
3.1. Referències arxivístiques: 

Les referències d’arxiu on hi ha informació sobre la maquinària 

apareixen citades de la següent forma: 

Nom de l’arxiu. Títol del document. Any del document. Signatura de 

l’Arxiu. Transcripció de la referència localitzada. 

3.2. Referències bibliogràfiques: 
Les referències bibliogràfiques (llibres, revistes, etc.) on hi ha 

informació sobre la maquinària apareixen citades de la següent 

forma: 

GOGNOM(S), Nom de l’autor. Títol de llibre. Lloc de publicació: 

editorial, any publicació.  Pàgs. Núm. – Núm. 

3.3. Altres referències: 
3.4. Fonts orals: 

- En aquest apartat s’han anotat els noms de les persones que han 

proporcionat informacions rellevants per a la catalogació.  

- Hi consten: el nom de l’interlocutor, la relació d’aquesta persona 

amb l’element catalogat o amb el sector industrial al qual pertany. 

3.5. Estat de protecció: 
L’anotació es farà de la següent forma:  

- En el cas dels BIC i Béns catalogats: 

Categoria de protecció. Codi. Registre. Data de declaració. BOIB 

de publicació de la declaració. 
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- En el cas de béns inclosos als catàlegs municipals: 

Categoria de protecció. Catàleg de protecció. Número de la fitxa. 

Data d’aprovació per part del Ple del Consell de Mallorca. Arxiu. 

Signatura.  

3.6. Proposta de protecció: 
La proposta de protecció, en tots els casos és la protecció integral del 

bé catalogat. 

 
Documents fotogràfics: 
S’inclouen fotografies històriques (en el cas que n’hi hagi) i actuals de 

l’element catalogat. 

 
Data catalogació:  
En format dd/mm/aaaa 
 

Catalogador/a: 
Nom de la persona o persones que han elaborat la fitxa de camp. 

 

Confecció de la base de dades: 
 
A partir de la fitxa de catalogació s’ha elaborat la base de dades per introduir la 

informació textual. 

L’aplicació elegida ha estat ACCES de Microsoft ©, ja que compleix els 

següents requisits: 

- Té caràcter universal, per la qual cosa facilita l’accés de la majoria de 

possibles usuaris. 

- Té una àmplia capacitat d’emmagatzematge.  

- Permet la consulta pels diferents camps i la combinació de diversos 

d’aquests.  
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Fase 2: la recerca documental 
 

- Fonts bibliogràfiques consultades: 

▪ Llibres de viatges: Veure annex bibliogràfic. 

▪ Bibliografia local: Veure annex bibliogràfic. 

- Fonts arxivístiques consultades: únicament s’ha consultat la documentació 

de l’Arxiu Municipal de Manacor (AMM). Veure annex bibliogràfic. 

- Fonts orals: persones vinculades a la fabricació de farina:  

Bartomeu Riera Ferrer (darrer propietari farinera d’en Beió); Joan Gomila 

(antic propietari farinera Gomila de Montuïri); Isabel Riera Munar (tia de 

Bartomeu Riera Ferrer). 

 

Fase 3: treball de camp 
 
El treball de camp ha consistit en la redacció in situ de les fitxes de camp i la 

presa de fotografies generals i de detall de cada element. 

 
Fase 4: anàlisi i introducció d’informació a la base de dades 
 

 

5.2. Fitxes de catalogació 
Les fitxes del catàleg estan incloses a l’annex I. 
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6. Funcionament de la farinera 
 
6.1. Història de la maquinària33 

La farinera compta amb màquines que podem englobar en dos grans grups de 

construcció: 

- Màquines de fabricació local, construïdes per fusters autòctons34. 

- Màquines importades de la península, en concret d’una fàbrica establerta a 

Barcelona, de la marca Pané S.A.  

La marca Pané es remunta a finals del segle XIX. Al voltant de 1890 rebria el 

nom de José Pané, empresa que es dedicava a la construcció i reparació de 

maquinaria i fusteria metàl·lica35. 

Gràcies a diversos números de la revista Molinería y Panadería36 sabem que 

l’empresa Canal és hereva de Pané, la qual a principis de segle ja rebria el nom 

de José Pané, S en C; el 1941, F. y R. Pané y Cía S.L.; el 1950, Pané S.A. i, el 

1953, Canal, Maquinaria y accesorios para molinera Suministros Industriales. 
Aquest canvi en la raó social de l’empresa queda patent en un anunci del 

Boletín de agricultura de 1948, publicació balear on l’empresa apareix citada ja 

com a Pané S.A.37.  

Aquest fet ens ha ajudat, en cert mode, a datar les màquines de la farinera, on 

hi consta la placa Constructores Pané S.A.; sucesores de José Pané. 
D’aquesta manera, si seguim la pista de la raó social de l’empresa fabricant, 

podem suposar que l’actual farinera va ser construïda els anys 40 del segle XX. 

                                                 
33 Part d’aquest capítol ha estat elaborat gràcies a la informació proporcionada per l’Ecomuseu- 
Farinera Castelló d’Empúries. 
34 Segons fons orals (Bartomeu Riera Ferrer) tant els molins, els cernedors i els tubs de fusta 
varen ser fabricats per fusters de Manacor. 
35 Benito, H. Harinera la Montserrat (1898-1936). Tesi Doctoral. GI-1557-2005, Universitat de 
Girona, p. 134. La empresa administrà a la farinera maquinària de diversa índole: tremuges, 
despuntadores, porgadores, un aspirador, etc. 
36 Núm. 518 any XLVIII, maig de 1953; núm. 536, any XLIX, novembre de 1954. 
37 Núm. 40 (1948). 
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6.2. Sistema de producció38 
La farinera presenta un sistema de producció tancat on destaquen diferents 

màquines o elements. El procés productiu de conversió del blat en farina 

representa, així mateix, tres fases que podem classificar de la següent manera: 

- Procés de neteja 

- Procés de condicionament i mòlta 

- Procés de cendre. 

 
6.2.1. Procés de neteja 

La neteja és bàsica per poder realitzar una mòlta òptima i té per objectiu 

separar el gra de tots els residus que l’acompanyen: palla, espigues, capells, 

pols, pedres, llavors, rèmoles i altres cossos estranys que arriben barrejats amb 

el blat. Per aquest procés existeixen una sèrie de màquines especialitzades 

cadascuna en treure un tipus concret de residu.  

Tant en aquesta fase com en les que veurem posteriorment (condicionament, 

mòlta i cendre), el blat o la farina pujava mitjançant elevadors folrats de giny a 

l’interior dels quals hi trobam el rest amb les culleretes enganxades. La 

baixada, en canvi, es realitzava a través de tubs de fusta on el producte queia 

lliurament. En ocasions, dins els elevadors localitzam uns selectors que 

s’accionaven manualment mitjançant cordes des de l’exterior i servien per 

regular l’entrada del blat a les diferents màquines o per seleccionar alguna de 

les fases del procés productiu. Als esquemes hem identificat aquests selectors 

amb el símbol: 

 

Quan el gra arribava a la farinera, els sacs s’abocaven a la tremuja de 
descàrrega o entrada A (001); des d’allà el producte era elevat a la primera 

planta, on passava a la porgadora (002), on el gra era sotmès a una primera 

neteja, basada en llevar capells, espigues, polseta, pedretes, cintes de sac, 

llavors, etc. Separat d’aquest residus, el gra baixava per tornar a pujar, aquesta  

 

                                                 
38 Per una major comprensió, podeu consultar els annexos II  i III. 
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vegada al carro pedrer (003), on se separaven les pedres de la mateixa 

grandària que el blat, però de major pes. Tot i així, en el cas de la farinera d’en 

Beió no hi ha cap resta físic i/o testimoni documental que ens permeti afirmar 

que aquesta màquina va ser utilitzada. El gra baixava de nou per tornar a pujar 

al primer pis, on es dirigia a l’altre secció de la porgadora (002)39
, separant-se 

així del gra les llavors petites, les rèmoles i altres cossos que havien quedat de 

la neteja anterior, tot mitjançant un sistema rotatori basat en un cilindre. L’altre 

secció de la màquina, la despuntadora, treia el germen i la coberta exterior del 

gra de blat mitjançant un sistema rotatori de pales.  

El gra tornava a baixar per després pujar una altra vegada a la rentadora de 
blat (004). El moliner tenia l’opció de banyar-lo o no, així com de triar la 

quantitat d’aigua que s’havia d’utilitzar, ja que a la sínia que l’abocava es 

podien llevar i posar cadufets. El blat era rentat per immersió i després queia al 

dipòsit de recollida (005), on s’ensacava i en el cas de banyar-lo es deixava 

eixugar com a mínim un dia. 

Una vegada net el gra de blat, aquest passava al procés de condicionament i 

posteriorment de mòlta. 

 

6.2.2. Procés de condicionament i mòlta 
Com ja s’ha comentat, abans d’iniciar la fase de condicionament i mòlta, el blat, 

que havia estat humitejat, havia de reposar un mínim d’un dia. La finalitat era 

que la coberta protectora del blat tornés més flexible i fos més fàcil de separar 

de l’endosperma
40

.  

El gra, ensacat i net, era dipositat a la tremuja de descàrrega o d’entrada B 
(001) i pujava a la primera planta per dirigir-se a la porgadora - setinadora 
(006), encarregada de remoure el gra i polir-lo, separant capes i cobertes del 

gra. La màquina comptava amb dues entrades que es podien triar. Una de les 

entrades tenia un aspirador incorporat que llevava la polseta per passar 

posteriorment al cilindre, o també passava directament a aquest bombo. Des  

                                                 
39

 En aquest punt el moliner pot seleccionar si el gra necessita d’una segona neteja o 

directament passa a la despuntadora. 
40

 Anomenat també ametlla farinosa. És la capa interna del gra de blat i la que representa el 

major percentatge del mateix. 
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d’aquí, el gra queia per tornar a pujar als denominats dipòsits de seguretat 
(007), que asseguraven una alimentació gradual i contínua dels molins. Abans 

que el gra arribés a aquests dipòsits, a la planta baixa, passava sota un imant, 
ubicat entre el tub de baixada i l’elevador de pujada, encarregat de retenir els 

fragments de metall que no havien estat extrets durant la neteja i que podrien 

ocasionar desperfectes a la maquinària, en aquest cas a les pedres dels 

molins. El moliner podia seleccionar a quin dipòsit volia abocar el gra. 

D’aquesta manera, el gra estava llest per a la mòlta. Des dels esmentats 

dipòsits (007) el gra passava als molins (008-009), on es convertia en farina. 

El dipòsit A (007) alimentava el molí de blat 1 (008), mentre que el dipòsit B 

(007) podia alimentar tant el molí de blat 1 (008) com el molí de blat 2 (009). 

Cadascun dels molins tenia dues sortides: una on es recollia directament la 

farina integral (farina, sèmola i segó) i una altra que dirigia la farina a un darrer 

elevador de culleretes que la portava directament als cernedors o sedassos 
(011-012). 
 
6.2.3. Procés de cendre 
Abans d’explicar el procés de cendre pròpiament dit, cal també fer esment al 

recol·lector de mànegues (010). Aquesta màquina, situada al primer pis, tenia 

la funció de recollir les partícules de farina que contenia l’aire que havia servit 

per refrigerar els molins durant el procés de mòlta. La farina recollida era 

conduïda a l’elevador de culleretes dels cernedors. 

La farina passava dels molins als cernedors (011-012), que s’encarregaven de 

separar la farina de la sèmola i del segó. Cada cernedor compta amb vuit 

sortides, segons el gruix del sedàs, cada sortida correspon a un tipus de farina 

i/o segó. En el cas de la farinera d’en Beió, segons les informacions 

obtingudes, el cernedor B (012) estava de reserva, essent utilitzat en moments 

d’alta producció o com a recanvi del cernedor A (011). El producte queia a 

través d’una rosca col·lectora o pern sens-fi als dipòsits de recollida de farina 
(013). Hi ha quatre dipòsits de recollida, dos per cadascun dels cernedors. A la 

part inferior dels dipòsits s’enganxava el sac amb el producte final. 
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6.3. Sistema d’aspiradors 
En la producció industrial de farina, l’aire hi juga un paper molt important. Els 

aspiradors són els aparells que per una banda permeten l’extracció de la pols i 

altres residus, i per l’altra s’encarreguen de refrigerar les pedres dels molins, 

quan aquests estan en funcionament.  

En el cas de la farinera d’en Beió, localitzam tres aspiradors externes: 

L’aspirador (015), localitzat al primer pis, conserva la conducció superior, tot i 

que el darrer propietari de la farinera no el va veure funcionar mai, sembla que 

servia per netejar l’aire de la planta baixa. 

L’aspirador (016), de dimensions més reduïdes que l’anterior, era l’encarregat 

de refrigerar les pedres dels dos molins de blat, a més de proporcionar l’aire 

necessari pel funcionament del recol·lector de mànegues (010). 

També s’ha localitzat dins la farinera, un tercer aspiradors desmuntat, de 

característiques semblants al 016. 

Igualment, algunes de les màquines del complex tenen aspiradors incorporats, 

aquest és el cas de la porgadora (002), que a  més d’afavorir la separació de 

residus, també era utilitzat per a la refrigeració de les moles del molí d’ordi. 

Els tubs dels aspiradors desemboquen a diferents dipòsits de residus.  

 
6.4. El molí d’ordi 

A la farinera d’en Beió també hi trobam un molí d’ordi, caracteritzat per 

funcionar al marge de tot l’entramat general, però connectat en alguns punts.  

L’ordi es dipositava en una tremuja d’obra situada a baix del molí, aquest 

pujava per un elevador de culleretes fins al seu corresponent dipòsit de 

seguretat, a través del qual es descarregava el producte directament al molí. 

Una vegada mòlt, queia directament dins un sac.  

L’embarrat movia l’elevador de culleretes que portava l’ordi de la tremuja al 

dipòsit de seguretat del primer pis. Així mateix, hi ha un tub d’uralita que 

connecta l’aspirador de la porgadora (002) amb el molí i servia per refrigerar-lo. 

La farina d’ordi, produïda per alimentar els animals, no passava per cap control 

de neteja com és el cas de la farina de blat. 
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6.5. La força motriu 
Tot l’entramat de la farinera es movia amb la força elèctrica. Totes les 

màquines estaven connectades a un motor principal mitjançant un sistema 

d’embarrat. Aquest motor, de 7,5 CV mobilitzava la totalitat d’enginys de la 

primera planta: la porgadora, el carro pedrer, la porgadora-setinadora, la 

rentadora i els cernedors, els aspiradors, així com els elevadors de culleretes. 

En canvi, cadascun dels molins es movia de manera independent i estava dotat 

d’un motor individual. El molí d’ordi comptava amb un motor de 20 CV. Els 

molins de blat, en canvi, tenen una potència de 10 CV. A més, el motor del molí 

1 té unes característiques diferents. Es tracta d’un motor del tipus asíncron41. 

Des de un punt de vista mecànic, es tracta de tres molins de tipus vertical, ja 

que la disposició de la transmissió dels engranatges és vertical, i així aprofitava 

millor la força i permetia l’ús de motors de menys potència. 

Els quadres de comandament estan situats a la planta baixa de l’edifici. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
41Motor, la velocitat de rotació del qual no es correspon exactament amb la freqüència del 
corrent que l’alimenta.  
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8. Annexos 

 

 

 

 

 

8.1. Annex I: fitxes de catalogació 



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 001

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Tremuja de descàrrega

2

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Obra i reixa de ferro

190x 128x 115 Bo

A la farinera hi ha dues tremuges de característiques similars:
1) Quan el gra arribava a la farinera s’abocava a la tremuja situada a l'esquerra de la porta principal. 
Posteriorment, l'elevador de culleretes portava el gra al primer pis per iniciar el procés de neteja.
2) Quan ja s’havia acabat el procés de neteja, el gra s’abocava a la tremuja ubicada a la dreta de la porta 
d’entrada per posteriorment iniciar el procés de condicionament i mòlta.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 001

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
A la part superior de la tremuja de la segona descàrrega hi ha un orifici que connecta amb una obertura de 
dimensions similars situada a la part de la teulada.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 001

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 002

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Porgadora

1 Constructores Pané S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

240x130x160 Bo

Aquesta màquina netejava el gra mitjançant tres processos diferents. Tenia un garbell per llevar espigues, 
capells, polseta, etc. que podem denominar "monitor" o porgador. Des del garbell, el gra passava al carro 
pedrer per tornar posteriorment a la part de la màquina encarregada de llevar les llavors petites, la rèmola, el 
guixot, etc. ("separador de besses" i "despuntadora"). El moliner tenia dues opcions: abocar el gra a la 
"despuntadora" (A) o abocar-lo al "separador de basses" (B) i a la "despuntadora"(A i B-A). Els residus 
queien a un sac ubicat al pis inferior i el gra continuava el seu camí fins la rentadora de blat.

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6 -X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 002

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 002

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors26/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 003

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Es desconeix

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y séomolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Carro pedrer

1 Constructores Pané S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

172x113x260 Bo

Màquina que consisteix en una taula lleugerament inclinada i animada d'un moviment de vaivé. Serveix per 
separar les pedres del blat en funció de la grandària i el pes. Les pedres sortien per la part inferior i queien 
en un caixó. El gra sencer sortia pels caixonets laterals i baixava per un tub de fusta fins el corresponent 
elevador de culleretes.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV)

Període d'activitat Es desconeix



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 003

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització Es desconeix

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Segons informació oral de Bartomeu Riera Ferrer, ell no ha vist mai funcionar aquesta màquina. Les rodes 
connectades a l'embarrat encara conserven part de la pintura i estan deteriorades, la qual cosa fa pensar si 
va funcionar qualque vegada. A més, l'elevador que correspon a aquesta màquina no conserva les culleretes.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 003

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 004

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Rentadora de blat

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i ferro

130x50x320 Bo

Màquina que rentava el gra per immersió per treure'n les restes de brutícia que podia dur adherides per tal 
de produir una farina més fina i/o facilitar la desfeta del gra.
El moliner podia rentar el blat o no rentar-lo. Hi ha dos tubs de fusta que desemboquen a la màquina: un va 
dirigit a la roda, on es banyava el gra; i l'altre va dirigit al pern sens-fi, que desplaçava el gra a un altre pern 
fins que aquest queia al pis inferior mitjançant un tub de fusta. 
Els cadufets es podien posar i llevar (segons la quantitat d'aigua que volien utilitzar o el grau d'humitat que 
volien donar al gra a l'hora de rentar-lo).

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6 -X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 004

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Segons informació oral de Joan Gomila, el blat xeixa no es podia banyar perquè es tractava d'un blat molt 
fluix.
Per contra, segons Bartomeu Riera Ferrer, es banyava tot tipus de blat.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 004

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors25/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 005

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Dipòsit de recollida del gra

1 --

--

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i ferro

1,10 x0,67x 0,50 Bo

El sac per recollir el gra net s’enganxava a la part inferior del dipòsit. Un cop dins el sac, si el gra es banyava, 
es deixava reposar un o dos dies. Un cop sec, es dipositava a la tremuja de descàrrega (veure fitxa 001)

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 005

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 005

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 006

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Porgadora-setinadora

1 Pané S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i ferro

147x105x150 Bo

Una vegada el blat estava net i havia reposat en sacs, s'abocava en una segona tremuja que pujava el 
producte fins aquesta màquina, la qual s'encarregava de remoure i polir el gra, llevant la polseta si encara en 
quedava. La màquina tenia dues entrades:
1) Una d’elles té un aspirador per llevar la pols del gra, que posteriorment passava al cilindre.
2) L’altra entrada feia que el gra passés directament al cilindre, sense aspirar-lo.
Els residus passaven al pis inferior mitjançant dos tubs de fusta, el gra baixava i tornava a pujar (mitjançant 
els elevadors de culleretes) fins els dipòsits de seguretat per passar seguidament als molins.

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6-X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris
A la part superior de la màquina hi ha un aspirador.

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948 -1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 006

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 006

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors26/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 007

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Dipòsits de seguretat

2 --

--

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i tubs de ferro

Bo

En aquests dipòsits s'emmagatzemava el gra just abans de ésser molturat. S’anomenen "de seguretat" 
perquè asseguraven l'alimentació gradual dels molins. Mentre que el primer dipòsit alimentava el molí 1, el 
segon podia alimentar ambdós molins, triant mitjançant un sistema controlat per dues cordes des de la 
planta dels molins.
Quan el gra baixa de la porgadora-setinadorar, i abans de pujar per l'elevador als dispòsits de seguretat, 
trobem un imant, encarregat de retenir els fragments de metall que no s'han extret durant la neteja i que 
podrien ocasionar desperfectes a les pedres dels molins.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 007

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 007

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 008

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Molí de blat 1

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta, ferro i pedra foguera

Bo

La seva funció era molturar el gra, que queia des dels dipòsits de seguretat a la tremuja del molí, de la qual 
passava a les moles. El molí té dues moles, una fitxa i l’altra mòbil, que estan cobertes per un caixó de fusta 
que es denomina riscla.
El molí té dues sortides: una era per la farina integral (farina, sèmola i segó) i l’altra feia que el gra pugés al 
cernedor per ser separat.

Marca ral Eléctrica Española (GEAL)-Llicència ANE

Model B/160W/8

Núm. sèrie 5011019

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió Individual

Potència (CV) 10

Període d'activitat [?-1996]



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 008

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

AMM Matrícules industrials (1935-1966) Sig. 1377/1; 1378/1-4; 624/1-11; 1648/1-3; 625/2-9; 27 1; 28 1; 30 1; 
32 1.

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
El motor elèctric pertany a la llicència UNELEC (França). Es tracta d'un motor del tipus "asíncrono".
Des del punt de vista mecànic, es tracta d’un molí de tipus vertical ja que la disposició de la transmissió dels 
engranatges és vertical i així aprofita millor la força de manera que permet l’ús de motors de menys potència.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 008

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 David Albert/ Jerònia Florit



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 009

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Molí de blat 2

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta, ferro i pedra foguera

Bo

La seva funció era molturar el gra, que queia des dels dipòsits de seguretat a la tremuja del molí, de la qual 
passava a les moles. El molí té dues moles, una fitxa i l’altra mòbil, que estan cobertes per un caixó de fusta 
que es denomina riscla.
El molí té dues sortides: una era per la farina integral (farina, sèmola i segó) i l’altra feia que el gra pugés al 
cernedor per ser separat.

Marca General Eléctrica Española

Model 91/8X

Núm. sèrie 4016929

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió Individual

Potència (CV) 10

Període d'activitat [?-1996]



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 009

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

AMM Matrícules industrials (1935-1966) Sig. 1377/1; 1378/1-4; 624/1-11; 1648/1-3; 625/2-9; 27 1; 28 1; 30 1; 
32 1.

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
El motor elèctric pertany a la llicència UNELEC (França). Es tracta d'un motor del tipus "asíncrono".
Des del punt de vista mecànic, es tracta d’un molí de tipus vertical ja que la disposició de la transmissió dels 
engranatges és vertical i així aprofita millor la força de manera que permet l’ús de motors de menys potència.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 009

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 010

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Recol·lector de mànegues

1 Constructores Pane S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i ferro

280x120x120 Mitjà

Màquina que separava les partícules de farina procedents dels aspiradors encarregats de refrigerar les 
moles dels molins de blat. El recol·lector té una sèrie de mànegues de tela que, mitjançant un sistema 
d’impulsió, retenien les partícules de farina i deixaven passar l’aire net. Hi ha un enreixat que puja i baixa i 
que comprimia les mànegues en el seu recorregut per desprendre'n la farina que s'hi anava acumulant. La 
farina recuperada anava als cernedors.

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6-X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 010

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Es conserven les mànegues de tela, però no estan instal·lades a la màquina.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 010

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors26/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 011

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Cernedor o sedàs 1

1 --

--

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Ferro, fusta i tela (seda)

172x120x480 Bo

La farina dels molins pujava als cernedors, que s'encarregaven de separar la farina, la sèmola i el segó (de 
menys a més gruix) mitjançant un tambor hexagonal format per teles de diferent gruixada.
El cernedor té 8 sortides. Cada una de les quals estava destinada a un tipus diferent de farina i/o de segó. 5 
d’aquestes sortides anaven a parar a un dipòsit de recollida situat a la planta baixa de la fàbrica i les altres 3 
sortides anaven a parar dins un altre dipòsit (veure fitxa 013).

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6-X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 011

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Les portes que tapaven el cilindre estan enumerades de l'1 al 4.
Els cernedors varen ser fabricats per un fuster de Manacor.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 011

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors25/10/2009 Jerònia Florit/ David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 012

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Cernedor o sedàs 2

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i ferro

190x140x460 Mitjà

La farina dels molins pujava als cernedors, que s'encarregaven de separar la farina, la sèmola i el segó (de 
menys a més gruix) mitjançant un tambor hexagonal format per teles de diferent gruixada.
El cernedor té 8 sortides. Cada una de les quals estava destinada a un tipus diferent de farina i/o de segó. 4 
d’aquestes sortides anaven a parar a un dipòsit de recollida situat a la planta baixa de la fàbrica i les altres 4 
sortides anaven a parar dins un altre dipòsit (veure fitxa 013).

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6-X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat [1948-1970]



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 012

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització [1970]

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Les 4 sortides corresponents a la part més gruixuda del sedàs estan cegades i la tremuja de recollida 
inutilitzada. Segons informació oral de Bartomeu Riera, aquest cernedor no funciona des de la dècada de 
1970, si bé posteriorment va funcionar en moments puntuals de màxima producció.
Els cernedors varen ser fabricats per un fuster de Manacor.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 012

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors26/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 013

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Dipòsit recollida farina

4

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta

0,80 x 0,55x 0,80 Mitjà

Hi ha 4 dipòsits de recollida, 2 per cadascun dels cernedors (vegeu fitxes 011 i 012). El sac amb el producte 
final s’enganxava a la part inferior dels dipòsits.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 013

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 013

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 014

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Molí d'ordi

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Fusta i pedra foguera

Bo

Molí dedicat a la mòlta d'ordi. Funcionava de manera independent a la resta de la farinera. L’ordi s’abocava a 
la tremuja de descàrrega ubicada davall del molí. Mitjançant un elevador pujava fins el seu propi dipòsit de 
seguretat i posteriorment queia dins el molí. Les característiques d’aquest molí són idèntiques als altres dos 
molins, excepte el diàmetre de les moles. La farina d’ordi era recollida directament dins un sac.

Marca GEAL

Model 102/8x

Núm. sèrie 4015713

Altres accessoris
Just devora s'ubica una grua per aixecar moles i així poder picar-les (veure fitxa 019).

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió Individual

Potència (CV) 20

Període d'activitat [?-1996]



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 014

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

AMM Matrícules industrials (1935-1937), Sig. 1377/11; 1378/1-2.

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
El molí està connectat a l'aspirador de la porgadora (fitxa 002), situat al pis superior. El molí d’ordi només té 
un tub de sortida. La farina d'ordi no es cerneix. Aquest molí també té un sistema de refrigeració per 
aspiració (aspirador).



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 014

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 015

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Aspirador 1

1 Pané S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Ferro i fusta (base)

70x40x30 Mitjà

L’aspirador, localitzat al primer pis, conserva la conducció superior. Malgrat que el darrer propietari de la 
farinera no el va veure funcionar mai, sembla que servia per netejar l’aire de la planta baixa.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris
La ximeneia, que fa 2 m. d'alçada i està formada per tres peces, està connectada a la part superior de 
l'aspirador.

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 015

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització Es desconeix

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 015

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors26/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 016

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Màquina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Aspirador 2

1 Pané S.A.

Barcelona

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Ferro

--

L’aspirador, de dimensions més reduïdes que l’anterior, era l’encarregat de refrigerar les pedres dels dos 
molins de blat, a més de proporcionar l’aire necessari pel funcionament del recol·lector de mànegues (fitxa 
010).

Marca General Eléctrica Española

Model 71/6-X

Núm. sèrie 867063

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió col·lectiu (embarrat)

Potència (CV) 7,5

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 016

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
A la part oposada a la maquinària de la farinera, s’ha localitzat un altre aspirador, que es troba desmuntat i té 
de característiques semblants a l’aspirador catalogat.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 016

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit /David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 017

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Expropiació

Data d'adquisició Es desconeix

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Mola

2

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Pedra foguera i ferro (aro)

151 Mitjà

Moles d’un molí de vent fariner, que desconeixem quin és.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat Es desconeix



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 017

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Compra 2ª mà

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització Es desconeix

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Aquestes moles varen ser comprades per Bartomeu Riera Fiol, padrí del darrer propietari la fàbrica. Segons 
Bartomeu Riera Ferrer, són les moles de molí més grans de Mallorca.



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 017

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit / David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 018

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Altres

Data d'adquisició 200?

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Altres elements Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Mola

1

Núm. sèrie fabricació

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús

Pedra foguera i ferro (aro)

118 Mitjà

Moles d’un molí de vent fariner, que desconeixem quin és.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat Es desconeix



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 018

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Es desconeix

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització Es desconeix

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals
Aquesta mola va ser trobada en el transcurs d'una troballa arqueològica en un terreny proper.
Va ser portada a la farinera pels tècnics de l'Ajuntament de Manacor.
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DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit/ David Albert



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 019

 DADES D'ADQUISICIÓ per part de l'Ajuntament de Manacor

Forma d'adquisició Es desconeix

Data d'adquisició 2002

Empresa (Raó Social) Bartolomé Riera Ferrer, fábrica de harinas y sémolas

Nom comú

Adreça Localitat

Farinera d'en Beió

C/ del Molí d'en Beió, 10 Manacor

Localització actual Lloc original

DADES IDENTIFICADORES

DADES DESCRIPTIVES

Tipus d'element Eina Denominació

Nombre d'unitats Marca de fàbrica

Lloc de fabricacióModel de fabricació

Any de fabricació

Grua per aixecar moles

1 --

-- --

-- Núm. sèrie fabricació --

Materials generals

Mides (cm) Estat de conservació

Descripció de l'ús
La grua s'utilitzava per aixecar les moles del molí i així poder efectuar la tasca de picar-les.
La grua és mòbil i cadascun dels molins té un orifici on es pot col·locar per realitzar les feines descrites.

Marca

Model

Núm. sèrie

Altres accessoris

Distribuïdor

 CARACTERÍSTIQUES

Força motriu

Motor combustió

Motor elèctric

Manual

Sistema de transmissió

Potència (CV)

Període d'activitat 1948-1996



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 019

 DADES DE PROCEDÈNCIA
Forma d'adquisició empresa

Lloc d'adquisició empresa

Data d'adquisició empresa

Altres

Es desconeix

Es desconeix

Data final utilització 1996

DADES DOCUMENTALS
Referències arxivístiques

Referències bibliogràfiques

Altres referències

Fonts orals
Joan Gomila (antic moliner de Montuïri); Bartomeu Riera Ferrer (antic propietari de la farinera).

Estat de protecció Proposta de protecció
Sense protecció Protecció integral

Observacions generals



Catàleg de maquinària de la farinera d'en Beió

Núm. registre inventari 019

DOCUMENTS FOTOGRÀFICS

Data catalogació Catalogadors28/10/2009 Jerònia Florit/ David Albert
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8.2. Annex II: esquemes del sistema de producció 
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8.3. Annex III: vistes 3D 
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8.4. Annex IV: fotografies 

 
 

Vistes dels molins ubicats a la 

planta baixa 

Vistes generals de la planta baixa de la farinera. 

A la fotografia de la dreta, les tremuges de descàrrega. 

A l’esquerra, els molins i detalls dels elevadors i tubs de fusta. 
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Vista general de la planta baixa on  es pot veure en primer pla a mà 

esquerra el molí d’ordi 

Vista general de la primera planta de la farinera amb 

detall de la porgadora-setinadora, el recol·lector de 

mànegues i el dipòsit de seguretat 
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