Mola i serradora de cal Pal
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Poble
La Cortinada
Parròquia
Ordino
Adreça
Carretera general 3
Tipus de bé:
Molí i serradora
Estil
Arquitectura popular
Datació
Segles XVI-XVII
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
La mola i serradora són dos edificis adossats de planta trapezoïdal i propis d’aquesta zona dels Pirineus orientals. Els murs estan aixecats,
majoritàriament, amb pedres d’esquist de grandària mitjana i petita, poc desbastades i disposades sense seguir filades. Els angles de les parets, però, estan
reforçats amb pedres de mides més grans. El morter original utilitzat és de fang. Les obertures més antigues estan resoltes amb llindes de fusta, mentre que
les més modernes ho estan amb bastiments. L’accés principal es troba al mur est amb una porta d’una sola fulla que s’obre cap a l’exterior. La coberta és de
dues aigües, vessant sobre els laterals oest i est. El material de cobertura és fusta i llosa de pissarra.
Al seu interior s’ha reconstruït una serra vertical accionada per força hidràulica.
Pel que fa al molí adossat, es tracta d’una estructura de planta rectangular amb els murs aixecats amb pedres d’esquist de grandària mitjana i gran, poc
desbastades, disposades sense seguir filades i lligades amb morter de fang. L’accés principal es troba al mur sud amb una porta d’una sola fulla que s’obre cap
a l’interior. Aquest mateix mur té una finestra amb bastiment i estripagecs. El mur est té també una finestra amb bastiment. L’obertura del carcabà està
resolta amb un arc de mig punt rebaixat. Al seu interior es conserven encara l’arbre i el banc. La coberta és d’una aigua, vessant sobre el lateral sud. El
material de cobertura és fusta i llosa de pissarra.
En un primer moment indeterminat del final del segle XVI o principi del XVII ja existia una doble infraestructura destinada a moldre gra i a serrar troncs. Al
segle XX la serra va ser reformada substituint l’antic aparell vertical per una nova serra cinta.
Edicte pel qual es publica l'entorn de protecció de l'església de Sant Martí i de la Mola i la Serradora de Cal Pal de la Cortinada
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