
ALJUBS DE BINIAMAR

DADES GENERALS

Localització: l’aljub de sa Plaça es troba a la plaça Major, davant  els núm. 6 i 
7, mentre que l’aljub de sa Quintana es troba a la plaça del mateix nom.

Propietat: pública. Ajuntament de Selva.

Règim de visites:  lliure. 

Aspectes històrics i cronología: L’aljub 
de sa Plaça fou bastit als anys 1823-1824. 
S’omplia de l’aigua de la font d’en Patró de 
Biniatzent a través d’una síquia. Per altra 
banda,  el  dipòsit  de  sa  Quintana  s’inicià 
els  darrers  anys  del  segle  XIX  i  la  seva 
construcció anà a càrrec de Bernat Oliver, 
membre d’una nissaga de picapedrers de gran prestigi. El coll i 
la  pica  de  l’aljub  foren  obra  del  mestre  Gabriel  Nicolau  de 

Biniamar. Devers 1990 es condemnà un dels dos coll originals de l’aljub de sa 
Plaça i s’arranjà el conjunt de sa Quintana. L’any 1998 se celebrà el centenari 
de  l’aljub  de  sa  Quintana  i  s’hi  col·locà  una  placa  commemorativa  amb la 
següent inscripció: “Pou de sa Quintana. Centenari 1898-1998.”

Descripció  del  conjunt: Es  tracta  de  dos  dipòsits  de 
característiques i dimensions similars.  Mentre que l’aljub de la 
Plaça té forma poligonal, el de sa Quintana és rectangular. Les 
dimensions oscil·len entre els 7’5 i els 10 m de llargada i els 4 i 
els 5 m d’amplada. La profunditat varia entre els quatre i els 

cinc metres i els dos estan coberts de volta. A 
l’exterior, els dos aljubs presenten un coll de 
pedra. En el cas de l’aljub de sa Plaça, el coll 
és quadrat (121 cm) i a la seva vora s’intueix l’altre coll,  ja 
cegat.  Per  altra  banda,  el  coll  de  l’aljub  de  sa Quintana és 
circular  (120  cm de diàmetre)  i  conté  una  inscripció:  “AÑO 
1898”. En ambdós casos la corriola està subjecta per barres de 
ferro.  A  sa  Quintana  s’han  de  destacar  les  dues  piques  de 
pedra.

Protecció existent: Ambdós elements apareixen al Catàleg de béns immobles 
del municipi de Selva (en tramitació), amb els noms d’aljub de sa Plaça i pou de 
sa Quintana.

Font: Guia Patrimonial del Raiguer (Mancomunitat del Raiguer)
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