
SES FIGUEROLES

DADES GENERALS

Localització: finca pública localitzada al nord del municipi de Selva. S’hi pot 
accedir a través de diversos camins de muntanya, especialment des de Binibona 
i des del coll de sa Batalla (Escorca).

Propietat: pública. Govern de les Illes Balears.

Règim de visites: lliure. Més informació: Conselleria de Medi Ambient (Govern 
de les Illes Balears), tel.: 971 176800.

Aspectes  històrics  i  cronologia:  Les 
referències més antigues de la finca de Ses 
Figueroles  es  remunten  al  1291  quan 
s’esmenta el rafal Figueroles en una venda. 
L’any 1370, entre les partions d’Alcanella ja 
hi  havia  les  Figueroles.  El  1456 
s’estableixen dues peces de terra dites les 
Figueroles,  i pocs anys després s’esmenta 
la muntanya anomenada les Figueroles. Les 

terres  que  avui  coneixem amb aquest  nom passaren  a  ser  propietat  de  la 
família Amer de Can Catxo. Amb alguna interrupció, la família Amer conservà la 
finca fins que al 1997 fou venuda al Govern Balear.

Descripció:  Compta  amb  una  extensió  de  308  ha.  És  una  possessió  de 
muntanya coberta per alzinars, ullastrars, garrigues i carritxars, entre els quals 
destaquen  algunes  alzines  i  pins.  Hi  ha  restes  de  camps  marjats  d’olivera, 
ametler i fins i tot d’hort, abandonats a l’actualitat i envaïts per les diferents 
garrigues. La finca està solcada pel torrent des Picarols, canó càrstic d’un alt 
valor naturalístic  i  paisatgístic.  A 
ses  Figueroles  abunden  els 
endemismes botànics com són la 
didalera,  l’estepa joana, el  safrà 
bord, el llampúdol bord, l’estepa 
blanera,  i  un  llarg  etcètera. 
També  hi  viuen  diferents 
espècies  de  vertebrats  forestals 
com  són  el  mart,  el  mostel,  el 
pinsà, el ferrerico, el tudó, etc.

Es  tracta  d’una  petita  possessió 
de muntanya on es localitzen les cases –de gran rusticitat i sobrietat- diverses 
fonts i camins de muntanya, conjunts marjats, les ruïnes de les cases de sa 
Rota i l’única casa de neu del terme de Selva, avui completament enrunada.



Protecció  existent:  Tota  la  finca  està  catalogada  com  a  Àrea  Natural 
d’Especial  Interès (ANEI). Per altra banda, al Catàleg de Béns Immobles del 
municipi de Selva (en tramitació) hi consten les cases de ses Figueroles i la casa 
de neu de sa Rota.

Font: Guia Patrimonial del Raiguer (Mancomunitat del Raiguer)
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