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MEMÒRIA DE LA RESTAURACIÓ DE LA MAQUINÀRIA DEL MOLÍ DE 
VENT D’EXTRACCIÓ D’AIGUA DE LA ROTONDA DEL COLL D’EN 
RABASSA (PALMA) 
 
Propietat: Consell de Mallorca 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El molí de vent d’extracció d’aigua situat al mig de la rotonda del Coll d’en 
Rabassa es de la tipologia pales amb roda de ferro i sis radis. 
 
Aquest molí va sofrir un important incendi el 15 de febrer de 2013, per la qual 
cosa fou necessari el desmuntatge amb caràcter d’urgència de la maquinària 
del molí. Les restes d’aquesta maquinària foren traslladades i dipositades al 
taller de restauració del patrimoni historicoindustrial. 
 
Durant la primera meitat de l’any 2015 es varen redactar els projectes de 
restauració, tant de la torre com de la maquinària del molí. Pel que respecta a 
la torre, tant la redacció del projecte tècnic com l’execució es va externalitzar 
mitjançant concurs. Quant a la maquinària, el projecte de restauració i 
l’execució han estat desenvolupats per la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial. 
 
 
2. ESTAT DE CONSERVACIÓ ABANS DE LA RESTAURACIÓ 
 
Abans del incendi, el molí conservava tots els elements de la maquinària, tot i 
que el grau de deteriorament dels elements de fusta ja era greu. Tant la cua 
com el balancí i les estisores estaven afectats per putrefacció. Per contra, el 
caixó és conservava en bon estat, però els efectes del foc danyaren al tram 
d’aquest situat dins la torre. Els elements metàl·lics presentaven afeccions 
lleus,  excepte les pales, que el grau d’oxidació dels reforços de les mateixes 
havia afectat també a la planxa galvanitzada. Així mateix, algun dels trams de 
la roda també mostraven afecció superior al 50%. 
 
 
3. MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ 
 
Data d’inici de la intervenció: 01.07.2015 
Data d’acabament de la intervenció: 03.12.2015 
Execució: personal del taller de restauració de fusteria i ferreria de la Unitat 
del patrimoni historicoindustrial. 
Projecte i coordinació dels treballs: Aina R. Serrano (coordinadora de la 
Unitat del patrimoni historicoindustrial). 
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3.1. Intervencions generals 
 
Muntatge de tots els elements del mecanisme. 
 
 
3.2. Substitució de peces i altres elements 
 
Caixó i braços: construcció d’un nou caixó usant quatre taulons de nord vell 
d’aproximadament  9 m. de llargària. S’han recuperat i instal·lat al nou caixó, 
els següents elements de ferro originals: braços, cantoneres i balladors 
(inferior i superior). S’han reposat tots els elements d’unió. Així mateix, s’ha 
construït novament l’escala exterior.  

 
Tija: s’ha recuperat el primer tram (biela), mentre que el tram següent de 
fusta, s’ha construït novament amb fusta de nord vell. La tija no s’ha 
connectat a l’aparell hidràulic. 
 
Balancí: s’ha construït novament a partir de dos taulons de nord vell.  També 
s’han reposat les politges, la cadena i tots els elements d’unió (pern, femelles, 
etc.) 
 
Estisores: s’han construït novament usant fusta de nord vell. 
 
Mitges llunes: s’han construït novament usant quatre soques d’ullastre.  
 
Cercles i radis: únicament s’han substituït alguns trams, i s’han canviat tots 
els elements d’unió (perns, femelles, etc.).  
 
Pales: s’han construït novament les 18 pales usant planxa galvanitzada de 8 
mm. 
 
Cua: s’ha construït novament, per la fabricació dels tres pals s’ha usat fusta 
de nord vell, mentre que per les postetes s’ha usat fusta d’avet nou tractada 
(l’ús d’aquesta fusta està motivat per alleugerar el pes de la fletxa). Tots els 
elements de ferro (abraçadores, punt d’cua, etc.) s’han recuperat i instal·lat 
novament. 
 
 
3.3. Procediment de neteja i manteniment de les peces de metall fèrrics 
 
Per a la restauració de les peces de ferro recuperades (estrella, cigonyal, 
biela, braços, punt de cua, cercles, radis i balladors) i d’altres accessòries 
(abraçadores i cantoneres), s’ha seguit el següent procediment:   
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� Neteja: en el cas de les peces, que pel correcte funcionament del molí, 
porten greix o oli agrari, s'han eliminat les restes d'aquests productes 
mitjançant escalfament; mentre que en el cas de la resta de peces, la 
brutor, l'òxid o les restes de pintura s'han eliminat amb mitjans 
mecànics. Algunes d'aquestes peces, únicament les de fosa, també 
han estat tractades usant projecció d’àrids. 

� Preparació i capa de protecció final: estabilització de les peces 
mitjançant un neutralitzador d'òxid; aplicació d'una capa d'imprimació 
per afavorir l'adherència de la capa de protecció final. Aplicació per 
impregnació de dues capes d'esmalt sintètic per tal de protegir el 
metall dels agents atmosfèrics.  

 
3.4. Policromia 
 
S’ha aplicat esmalt de color vermell a les peces de ferro, mentre que s’ha 
usat el colors blanc i verd pels elements de fusta i les pales, sempre 
respectant la combinació original. 
 
 
3.5. Altres elements 
 
Tot i que el projecte i l’execució dels treballs de restauració de la torre ha 
correspost a una empresa externa, des de la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial s’han projectat i fabricat els següents elements de fusteria i 
ferreria, amb la finalitat de garantir-ne la conservació i la seguretat del molí: 
 

� Construcció d’una comporta amb fusta i folrada exteriorment amb 
planxa, per cobrir l’accés a l’envelador, i evitar l’entrada d’aus 
(coloms). 

� Construcció d’una porta de reixat de ferro amb rodó de ferro negre de 
14.  

� Construcció d'una finestra amb doble vasa de fusta i reixa tipus 
galliner, per evitar l’entrada d’aus (coloms). 

 
 
4. COST DE LA RESTAURACIÓ 
 
  Mà d’obra    15.890 €   
  Materials i altres   10.402 €   
 
  TOTAL    26.292 € 
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5. FINANÇAMENT 
 
 Consell de Mallorca.  
 Direcció Insular de Patrimoni Històric 15.890 € 
 Consell de Mallorca.  
 Direcció Insular de Carreteres  10.402€ 
 
 TOTAL     26.262 € 
 
 
 
Palma, octubre 2016 

 
 
 
 

Aina R. Serrano Espases 
Coordinadora 
Unitat del patrimoni historicoindustrial 
Direcció Insular de Patrimoni Històric 
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ANNEX I. FOTOGRAFIES 
Desmuntatge i peces dipositades al taller 
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ANNEX II. MAPA D’EMPLAÇAMENT 
 

 
 


