Ajuntament

de Torrebesses

L’Ajuntament i el Centre d’Intrepretació de
la Pedra Seca organitzen visites guiades
arreu del poble i al propi molí, essent aquesta la millor fórmula per visitar-lo.

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec és una iniciativa conjunta dels
Ajuntaments d’Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses, la qual té per objectiu donar a conèixer la riquesa d’aquest territori.
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Per visitar el Molí del Bep de Canut us heu
de desplaçar a Torrebesses (el Segrià). El
Molí és als afores del poble, a la partida de la
Vinya del Senyor, la qual s’utilitzava d’era.
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Molí del Bep de Canut
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El Molí del Bep de Canut
Torrebesses

El Molí del Bep de Canut va ser construït a
mitjans del segle XIX, essent un dels cinc
molins que existien a Torrebesses en
aquella època. Aquest aprofitava els dos
principals corrents d’aigua que confluïen a
l’era, acumulant-la a una gran bassa per
després emprar-la durant la producció
d’oli d’oliva.
Originalment comptava amb una premsa
de tracció animal, destinada a trencar les
olives, i dues grans premses de seixantè
(12 metres), emprades per obtenir l’oli.
A la premsa que s’ha conservat encara s’hi
poden veure els comptes i les inscripcions

Vista del Molí després de la rehabilitació. A la part dreta de la
imatge s’hi aprecia els “inferns”, destinats a la recollida del rebuig.

que hi feien les persones que hi van
treballar.
S’hi va treballar de forma ininterrompuda
fins a finals de la dècada del 1930, quan
una de les premses principals es va cremar
i el Molí fou abandonat.
Després de molts anys, els hereus dels
moliners i l’Ajuntament de Torrebesses
van acordar cedir-lo al poble i
rehabilitar-lo, a fi de poder donar a
conèixer l’enginy i habilitat dels seus
constructors, així com els mètodes de
treball tradicionals que encara romanen a
la memòria dels nostres avis.

La Bòblia del dipòsit, encarregat de la recollida de l’aigua de la
pluja i pluja i de les dues rieres que conflueixen a l’era.

La premsa de pedra, de tracció animal, s’utilitzava per trencar les
olives i preparar-les per l’extracció de l’oli.

La premsa de seixantè, conservada tal i com es va construir,
s’encarregava de l’extracció de l’oli d’oliva per pressió.

