
CA’N BENEÏT

DADES GENERALS

Localització: Carrer del Carme, s/n - Binibona

Propietat: privada.

Règim de visites: funciona com a agroturisme (tel. 971 515416).

Aspectes  històrics  i  cronología:  Les 
construccions més antigues d’aquest conjunt daten 
del  segle  XVI,  a  les  quals  s’anaren  afegint 
edificacions  posteriors.  Les  cases  dels  senyors  es 
reformaren  profundament  fins  adquirir  la 
configuració  actual  a finals  del  segle XIX. Fa pocs 
anys ha sofert una nova reforma, que ha afectat tot 

el conjunt per tal d’adaptar-lo al nou ús d’agroturisme. 

Descripció de l’edifici: Aquestes cases de possessió formen un conjunt que 
s’organitza al voltant de dues clastres. A la més antiga hi trobem les cases dels 
posaders, dels segles XVI-XVII, i la capella, fruit de la reforma del segle XIX. 
Aquesta clastra es tanca cap al l’exterior amb un senzill mur d’esquena d’ase, 
on es troba el portal forà, rematat per un gran arc de mig punt emmarcat de 
pedra arenosa amb brancals de pedra viva. A l’exterior de la clastra es troba un 
tancat damunt un aljub, al qual s’accedeix travessant un curiós portalet de caire 
barroquitzant, possible vestigi d’una edificació que no s’arribà a acabar mai. La 
clastra més petita és fruit de les reformes del segle XIX, que modificaren l’accés 
principal del conjunt, amb un nou portal forà orientat cap el nucli urbà. Aquest 
portal  s’obre  a  un  mur  sobre  el  qual  transcorre  un 
passadís  a  manera  de  mirador.  Cal  destacar  la 
presència  d’un  aljub  des  de  la  coberta  del  qual 
s’accedeix  a  la  casa  dels  senyors.  També  és  força 
interessant l’escala de pedra amb arrambador de ferro 
forjat que salva el desnivell entre el trespol de la clastra 
i la coberta de l’aljub.

Protecció  existent:  Catàleg  de  béns  immobles  del  municipi  de  Selva  (en 
tramitació). 
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