
COMUNA DE BINIAMAR / es Puig

DADES GENERALS

Localització: a l’extrem sud-occidental del terme, limitant amb els municipis 
de Mancor de la Vall i Lloseta. S’hi arriba pel camí que comença al final del 
carrer del Comte de Biniamar i voreja les cases de Son Odre. Tres-cents metres 
més amunt cal girar a l’esquerra. L’àrea recreativa de sa Comuna ens queda a 
uns 800 metres.

Propietat: pública. Ajuntament de Selva.

Règim de visites: lliure.

Aspectes  històrics  i  cronologia:  La 
comuna de  Biniamar,  juntament  amb la  de 
Caimari,  són  les  dues  úniques  terres 
comunals  que  han  perviscut  de  les  moltes 
que tenia el municipi de Selva al segle XIV i 
que afectaven Massanella, Biniarroi, Mancor i 
Moscari.  Les  primeres  referències 
documentals  de  la  comuna  de  Biniamar  es 
remunten al 1323. Posteriorment sabem que 
l’any  1560  Biniatzent  confrontava  amb  les 
terres comunals. Sense tantes vicissituds com les que patí la veïnada comuna 
de Caimari, l’explotació de la comuna de Biniamar –basada principalment en la 
producció de llenya, aglans, garroves i pastures- veié passar els segles fins que 
al 1941 les comunes de Biniamar i Caimari foren declarades d’Utilitat Pública. El 

1981  s’hi  beneí  l’anomenada  ermita  de  la 
Reconciliació.

Descripció: La comuna de Biniamar és un massís 
muntanyós que arriba als 476 metres d’altitud amb 
la penya de sa Senyora com a cim més alt i s’estén 
al llarg de més de 180 quarterades (131 ha.). Dins 
la comuna de Biniamar predominen els comellars i 
plantes  d’ullastrar  amb  coberta  de  pins,  mentre 
que l’alzinar es localitza al sector septentrional de 
la comuna. Als penyals orientals  al  nord s’hi  pot 
localitzar la comunitat rupícola endèmica de violeta 

de penyal. El catàleg florístic d’aquest espai comunal és de 173 espècies.

Disposa d’una àrea recreativa ben equipada i localitzada en un alzinar de gran 
bellesa, envoltat de rotles de sitja i forns de calç. També destaca una antiga 
canalització  que  solca  aquesta  comuna procedent  de  la  font  d’en  Patró  de 



Biniatzent.  Els sobrants de la font eren conduïts  fins a l’aljub de la Plaça a 
Biniamar.

Protecció existent: Tota la comuna de Biniamar està catalogada com a Àrea 
Natural d’Especial Interès (ANEI), i consta al Catàleg del patrimoni històric de 
Selva (en tramitació).

Font: Guia Patrimonial del Raiguer (Mancomunitat del Raiguer)
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