
Aquesta petita joia del modernisme industrial català va ser concebuda pel Sindicat Agrícola d’Ulldecona per a la 
producció d’oli el 1923. Es tracta d’un edifici de dues plantes amb bigues de ferro i coberta a dues aigües formada, 
originàriament, per planxes de zinc encavalcades sobre cavalls de fusta, llevat d’un de metall, que va ser substituït.
Per l’exterior, destaquen els acabaments a la part superior en obra vista, així com els vistosos i característics finestrals 
que destaquen com a element decoratiu, també acabats en obra vista, mentre que la resta de mur està arrebossat fins a 
arribar a un metre del terra, on separat per una doble línia de maons continua el mur de maçoneria fins a terra.

Aquest edifici modernista va ser encarregat a Cèsar Martinell, arquitecte de renom dins del modernisme de l’època, 
deixeble de Gaudí i Domènech Montaner, que influiran en la seva manera d’entendre l’arquitectura. També és el pare de 
moltes de les catedrals del vi, com la de Gandesa o el Pinell de Brai. Si bé el Sindicat Agrícola es crea el 1916, no és fins 
al 1923 que no es construeix el molí amb una estructura de treball moderna impulsada per energia elèctrica, fet que el 
situa en aquell moment en un dels més moderns del territori i alguns es van atrevir a dir de tot Catalunya.

El seu plantejament està pensat per a una producció industrial d’oli, des de l’entrada de les partides d’olives que 
pujaven per una cinta transportadora fins al primer pis (podia processar 76.000 kg d’olives en 24 h) fins a la 
comercialització del producte acabat, per això el van construir a la vora de la via del ferrocarril.

En aquest lloc s’han conservat elements originals, que encara que el 1923 estaven situats de forma diferent, en fer 
l’ampliació del molí el 1927 van canviar d’ubicació. També es van afegir un parell de moles i un parell de premses més per 
augmentar-ne la producció. En aquesta ampliació, es va construir un edifici adossat a la façana per 
al processat d’altres productes derivats dels materials de rebuig de la molta de les olives com la pinyolada.

Aquest edifici tapava la façana que al projecte original havia d’emmarcar la porta d’entrada per un porxo que mai es va 
arribar a construir. Un dels detalls que destaca a la sala de molta és un cor de Jesús en color blau, sobre la 
rajola de color blanc que cobreix tota la sala, amb un simbolisme habitual en l’època de construcció a Catalunya.

Tot l’oli que és produït a la sala de molta anirà a parar a unes piques situades a una sala contigua a les premses, on per 
mitjà de la decantació natural es separava l’oli de les aigües brutes, que enviava cada element resultant a un tipus de 
dipòsit diferent. Així, una vegada filtrat, l’oli resultant s’emmagatzemava en trulls semisoterrats amb capacitat per a 
270.000 l) fins a la comercialització. El moment més àlgid d’aquest molí fou des del 1923 fins a la Guerra Civil, que va 
aturar quasi tota activitat, així ho demostren els registres d’entrada d’olives durant els anys del conflicte bèl·lic.

Després de la Guerra Civil en recupera l’activitat fins que és substituït per una maquinària més moderna a les acaballes 
del segle XX, on va continuar guardant or líquid als trulls fins al 2000. Actualment el molí està protegit com a BCIL 
(Bé Cultural d’Interès Local) i alberga l’Oficina Municipal de Turisme d’Ulldecona, a la vegada que s’ha convertit 
en un modern espai polivalent on es realitzen tot tipus d’activitats socioculturals, artístiques i formatives.
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