
BINIBONA

DADES GENERALS

Localització:  el  llogaret  de  Binibona  es  troba  situat  a  dos  quilòmetres  de 
Caimari, sortint pel carrer de Binibona. 

Propietat: pública.

Règim de visites: :  lliure.  Es proposa observar des del carrer els elements 
exteriors dels edificis.

Aspectes  històrics  i  cronología: El  llogaret  té  origen  medieval,  ja  que 
apareix a la  documentació del segle XIII amb el nom de Binimala. Sembla que 

al  segle  XVI  es  canvià  el  topònim  vell  pel  de 
Binibona,  per  raons  supersticioses.  El  nucli 
fundacional  va  sorgir  a  l’entorn  de  les  cases  de 
Son Catxo, actualment conegudes com Can Beneït. 
A  finals  del  segle  XVI  hi  havia  un  total  de  set 
cases. Un segle més tard se’n documenten deu i a 
finals del XIX una trentena. La missa se celebrava 
a la capella de Can Beneït a partir de 1784. Durant 

bona part de l’època moderna les cases de Binibona foren tingudes sota alou i 
domini directe del marquès del Palmer. A principis del segle XX el nucli estava 
conformat  per  unes  27  cases  i  comptà  amb  batle  pedani,  capellà  i  escola 
pública  d’infants,  inaugurada al  1919. A partir  de la dècada dels  cinquanta, 
després d’uns anys de quasi desocupació total, els estrangers començaren a 
rehabilitar les cases per destinar-les com a segones residències o petits hotels 
rurals. Can Beneït es dedica a l’agroturisme.

Descripció  del  conjunt: En 
primer lloc calen destacar les cases 
de  Can  Beneït.  L’accés  antic  se 
situa  al  nord-oest,  després  d’una 
paret  a  la  dreta  amb  un  portal 
barroc, de llinda. El portal forà és 
una portalada d’arc rodó adovellat 
que  comunica  amb  la  clastra.  Al 
fons,  s’obre  el  portal  de  la  casa, 
d’arc  rodó.  La  façana  és  de  tres 
plantes  d’alçat.  L’oratori  privat,  a 
l’esquerra  de  la  clastra,  està 
dedicat a la Mare de Déu del Carme, amb un retaule que data de 1877. L’accés 
per la portassa de llevant mostra una carrera on s’obre un arc rebaixat que 
deixa pas a una clastra, al fons de la qual s’obre un portal de llinda amb marca 
conopial, que condueix a la tafona. A l’esquerra trobam el bloc principal de les 



cases,  de  tres  plantes  d’alçat.  L’altra  casa  ressenyable  és  Can  Furiós, 
recentment reformada. La façana té dues plantes d’alçat, amb portal forà d’arc 
rodó  adovellat.  A  la  dreta  trobam  un  colcador.  El  primer  pis  mostra  dues 
finestres,  una de les quals, la de la dreta,  és balconera.  Cal destacar altres 
cases com Can Peroi o sa Casa Nova.

Festes, tradicions i llengendes: Durant la dècada dels 80 i 90 del segle XX, 
els  caimariens  acudien  a  Binibona  en  romeria  per  celebrar  el  Pancaritat  el 
Dilluns de Pasqua.

Protecció existent: Algunes cases del llogaret com Can Beneït o Can Furiós 
consten al Catàleg de béns immobles del municipi de Selva (en tramitació).

Font: Guia Patrimonial del Raiguer (Mancomunitat del Raiguer)
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