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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 

El municipi de Banyalbufar, amb una extensió de 1.805 Ha., es troba situat al vessant 
nord-occidental de la Serra de Tramuntana de Mallorca, a uns 25 quilòmetres de Palma, i 
obert a la mar per 7,5 quilòmetres de costa escarpada que va del Port des Canonge (partió 
amb Valldemossa) fins al racó de s’Algar (partió amb Estellencs).  

 
El terme és molt accidentat, amb un pendent mitjà de 200 i l’elevació principal és la 

Mola de Planícia, amb 933 m. d’altitud. El territori, distribuït entre superfícies forestals amb 
pinars, olivars, alzinars i garrigues (75%) i terres de conreu (25%), majoritàriament de secà, 
es pot dividir en tres valls solcades per una xarxa de torrents: Son Coll-Son Bunyola (a la 
part de llevant), Planícia (a la part de ponent) i Banyalbufar (entre una i l’altra).  

 
És conegut que Banyalbufar, tal i com ara l’entenem, és fruit de la intervenció d’una 

comunitat andalusina en els segles X i XI. Bàsicament són tres les restes que ens han 
arribat d’aquella època: el topònim, (provinent de Bany-Al-Bahar, que pot significar 
construcció devora la mar), la roturació del terreny (els marges) i el sistema hidràulic (el 
Maji’l). 

 
Gràcies a aquella llunyana actuació i a la perseverança dels nostres avantpassats, el 

que encara caracteritza Banyalbufar i més impacte causa als visitants és el seu paisatge, 
que pot ser contemplat sota dos aspectes: la muntanya amb les seves alzines i pins -
paisatge natural i salvatge- i les marjades,  -paisatge humanitzat-. 

 
 
 
 
 
2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
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3.- DESCRIPCIÓ DE LA POSSESSIÓ 
 
 

El primer que cal destacar és que les quasi sis-centes cinquanta quarterades (unes 
445 hc.) de la possessió de Planícia ocupen una quarta part del municipi de Banyalbufar. 

 
Fa partió amb els municipi d'Estellencs, Puigpunyent i Esporles, a través de les 

finques de Son Serralta, es Putxet, es Salt i  Son Fortuny a Estellencs; Sa Campaneta i Son 
Balagueret des Racó, a Puigpunyent; Sa Granja, a Esporles; i s'Arboçar i es Rafal al mateix 
terme de Banyalbufar. La finca ocupa bona part del vessant nord-oest de la Mola de 
Planícia, ja que s'estén des del cim d'aquesta important elevació de 933 metres fins a la 
ribera de mar, a la zona de s'Algar. 

 
Precisament en aquesta zona marítima, entre Sa Pere de S’Ase i Sa Punta de Son 

Serralta, s’han trobat fòssils de rèptils del gènere Chyroterium, uns dels quals actualment 
està exposat a l’edifici Guillem Colom Casasnovas de la Universitat de les Illes Balears. 
 

La finca, de forma triangular, és 
creuada per la carretera Ma-10 (Andratx - 
Pollença) envers el quilòmetres 90 i 91, 
des d'on comença l'accés modern a les 
cases: un camí asfaltat de quasi tres 
quilòmetres que, sempre en pujada, 
arriba a la seva miranda. L'accés antic, 
també de carro, és un camí molt planer 
que neix a la mateixa carretera  prop del 
quilòmetre 80 i que passa per vora les 
cases de Son Creus, Son Sanutges i 
s'Arboçar.  
 

Les cases estan estratègicament 
situades a la partió dels sementers amb 
la zona de bosc, a una altitud de 420 metres i des d'on es poden controlar bona part dels 
sementers de la finca. A més, des de la miranda de les cases es poden gaudir d'unes 
panoràmiques excepcionals de la zona costanera de Banyalbufar, Estellencs i part d'Andratx 
fins a sa Dragonera. Les cases, de gran extensió, es conserven en bon estat i constitueixen 
un dels millors exemples de possessió olivarera que resten a la Serra de Tramuntana. 
 

A més, Planícia conserva tot un seguit de construccions de caràcter etnològic que es 
troben escampades per tots els indrets de la possessió. Dins la zona boscosa s'hi amaguen 
gran quantitat de rotlles de sitja, barraques de carboner, forn de pa i fins a deu forns de calç. 
Per altra banda, la llunyania d'alguns sementers respecte de les cases afavoreix la 
presència de porxos i barraques on aixoplugar-se els llenyaters, les collidores d'oliva, etc. 
Entre aquestes construccions destaquen la Caseta de sa Font de s'Obi, les runes de la 
Caseta des Carabiners, es Graner des Delme, la caseta de Sa Plana, i les cases de s'Hort 
de Planícia. 
 

Finalment, a la zona dels conreus cal distingir els cerealístics localitzats bàsicament 
al Camp Gran i els olivars, concentrats al sementer de Baix i de n'Ametller, d'on són 
destacables els conjunts de marjades. A la finca s’hi localitzen dues eres, s'Era des Moro, 
carregada de llegenda, i s'Era d'Amunt.  
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4.- BREU HISTÒRIA 
 
 

La possessió de Planícia gaudeix d'una antigor considerable, ja que les cases 
apareixen citades  al segle XIV. La primera venda documentada de la finca data de l'any 
1383 quan Guillem Ribes i la seva dona Caterina la vengueren a  Pericó Carrera per 630 
lliures. 
 

Al segle XV els germans Jaume i Gregori Johan posseïen a més de Son Sunyer, la 
Granja d'Esporles i Planícia. L'any 1450  l'alçament forà provocà el devastament de la 
possessió, com també passà amb Sa Granja i Sa Baronia. 
 

Dels Johan passà per vincles matrimonials als Sunyer. Al segle XVII, la propietària 
Catalina Sunyer es casà amb Josep Pueyo, de la casa Campofranco. A 1677 la possessió 
era valorada en  32.000 lliures. 
 

L'any 1732 pertanyia al senyor Nicolau de Pueyo, cavaller de l'ordre de la Calatrava i 
marquès de Campofranco, i aleshores la possessió produïa oli, vi, moscatell, malvasia i 
aiguardent, a més de molt de carbó i bestiar. Al segle XVIII els marquesos annexionaren a la 
possessió la veïna finca de s'Arboçar. El 1818 el valor de Planícia era de 66.099 lliures. A 
mitjan segle XIX s'Arboçar es tornà a separar de Planícia, i a principis del segle XX se’n 
desmembrà Es Rafal, també conegut com Es Rafal de Planícia. 
 

El desvinculament de Planícia de la casa Campofranco va tenir lloc l'any 1938 quan 
Joan Roten i Sureda, Marquès de Campofranco, la va vendre als germans i industrials de 
l’oli de Ciutat, Miquel i Lluc Balle Cerdà, aquest darrer casat amb Francisca Ferrer Pascual. 
D’aquests passà als seus hereus, els germans Lluc, Jeroni, Catalina i Magdalena Balle 
Ferrer. 

 
L’abril del 2007, els esmentats germans, vengueren la possessió a l’entitat Planisi 

Estates S L, la qual cosa possibilità que, a partir d’una iniciativa de l’Associació Cultural 
Bany-Al-Bahar i posterior sol·licitud de les 14 associacions i els 3 partits polítics de 
Banyalbufar, el Govern de les Illes Balears decidís exercir del dret de retracte que li atorguen 
les lleis i, amb data 17 de febrer de 2009, adquirís Planícia per un preu de 11.182.000 euros. 
De llavors ençà la possessió de Planícia és una finca pública. 

 
Si exceptuam la família de Guillem Gual, que durant un breu temps i a principis dels 

anys 1940, va estar a la possessió, els tres darrers “amos” de Planícia han estat els 
matrimonis Miquel Nadal Mas i Joana Aina Cruellas Julià, que entraren l’any 1918; Josep 
Solivellas Estades i Margalida Cànaves Mir, des de l’any 1943 i Jaume Munar Fontirroig i 
Petra Ballester Gelabert, de l’any 1959 fins el 1998. 

 
Dins el segle XX Planícia era considerat un latifundi olivarer de gran capacitat 

productiva, com ho demostren les següents dades corresponents a la campanya dels anys 
1944-45: 50 Ha. d’olivar, amb unes 5.000 oliveres que, després de collir i moldre 67.700 kg. 
d’oliva,  produïren 12.794 litres d’oli.  

 
Fins a la dècada dels 1960-1970 la possessió de Planícia va funcionar a ple 

rendiment, amb una continuada explotació agrícola i ramadera que perdurà i entrà en 
decadència a principis dels anys 90 del segle passat. 
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5.- CONSTRUCCIONS D'INTERÈS 
 
Les cases    
 

Les grans cases de Planícia constitueixen el principal valor arquitectònic de la 
possessió. Estan orientades a ponent i gaudeixen d'una àmplia carrera limitada per un 
pedrís (sa Miranda) a l'ombra de bladers i noguers. La façana que s’allarga per espai de 
noranta metres té dues plantes, si exceptuam la zona del portal forà, on localitzam un arc 
rebaixat franquejat per dues moles de tafona. Per aquest portal accedim a la clastra 
empedrada, que conté un emparrat i una bella cisterna. 

 
 A un racó de la clastra hi ha la bugaderia amb les piques i el cossi de la bugada. A la 

dreta, i per un ample portal d'arc rebaixat, es pot  accedir a la casa dels senyors, mentre que 
a l'esquerra i per un portal de llinda amb graons podem entrar a la casa dels amos. 

 
 Darrera les cases s'alça un aljub de considerables dimensions, vora el qual trobam 

un estable amb llinda de fusta. Prop d'aquí també es troben el safareig, les solls, i els 
sestadors, a més d'un hort amb marjades de llimoneres i tarongers. A la façana principal s’hi 
disposen les dependències de la possessió més lligades a les activitats agrícoles, tal com 
els graners, alguns magatzems, les païsses, a més del forn de llenya i la tafona, adossada a 
la casa dels amos.  

 
La tafona, actualment 

modernitzada, conserva la caldera 
amb un dipòsit elevat, una premsa 
mecànica on s'hi col·locaven els 
esportins, l'esportinador de pedra, el 
trull amb el rutló modern i una tremuja 
metàl·lica. També es poden veure les 
sèquies de l'oli, les piques de triar-lo i 
els dipòsits per emmagatzemar-lo. Al 
fons destaquen els graners, de volta 
amb forats zenitals que comuniquen 
amb l'exterior, per on s'introduïa l'oliva 
dins la tafona. 
 

La resta de dependències de la possessió són la botiga de l'oli, la casa del missatge, 
la casa des pinyol, la casa des pastor i la garrofera. Sembla que la casa dels amos i la 
tafona foren edificades l'any 1728, mentre que l’actual casa dels senyors fou construïda per 
la família Balle, substituint les estables i altres estances agrícoles. 

 
A un centenar de metres (cap a llevant) de les cases principals s'alça la Casa de ses 

Dones o de Ses Collidores, també edificada per la família Balle per allotjar les collidores 
d'oliva procedents d’altres pobles de Mallorca i de la península. Consta de dues plantes i dos 
aiguavessos, amb dos grans fumerals. Als  laterals s'hi ubiquen dos porxets destinats a 
rentar la roba. 
 

A més de les cases principals, Planícia compta amb unes altres cases de 
considerables dimensions que estan situades baix de la carretera Ma-10, les Cases de 
s'Hort de Planícia o de Sa Menta, que actualment estan molt enrunades. Consten d'un 
aiguavés i dues plantes, amb portal de llinda i dues finestres a la planta alta. De les cases 
destaquen els estables i la païssa, i de les proximitats el gran safareig. 
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Fonts  
 

• Font de sa Menta. És una de les font més importants de Banyalbufar i està situada 
vora la carretera Ma-10 Consta d'una mina de pedra en sec, amb una pica i un 
primer safareig des d'on l'aigua es conduïda a través d'una sèquia als safareigs dels 
horts situats més avall de la carretera.  

 
• Font de na Ferrera. Presenta una estructura molt elaborada, amb una mina de pedra 

en sec a la que s'accedeix per un portal amb un arc de mig punt molt agut i regular. 
D'aquesta font partia una canal d'argamassa per damunt d'una paret seca que 
arribava a les cases. 

 
• Font d'en Mena. Sols consta d'una pica que recull l'aigua de filtracions. 
 
• Font d'Enmig. Situada per davall les cases de l'Hort de Planícia. 
 
• Font de na Fonoll. Disposa d'una mina curta i ampla, amb una sèquia a un lateral, i 

un abeurador. 
 
• Font de s'Obi. Aquesta font brolla entre les esquerdes d'una roca i l'aigua és 

canalitzada fins a un abeurador, d'on pren el nom. 
 
• Font de ses Jonqueretes. Situada arran de mar i emprada sovint pels pescadors. 
 
• Font des Cartar. Conté una mina curta i baixa d'on una sèquia conduïa l'aigua a una 

pica. 
 

• Font des Bosc. Molt propera a les cases. 
 
• Font des Pins Vers. És una piqueta dins un nínxol que rep la canalització de l'aigua 

que ve de la muntanya.  
 

• Font des Polls. Actualment està totalment eixugada. 
 
 
 
Aljubs i basses 
 

• Aljub des Cristians. És un dipòsit de pedra que recull tant l'aigua que s'escorre coster 
avall com la que es vessa de la mateixa Font des Bosc. Compta amb una estructura 
molt proporcionada i es conserva en bon estat. 

 
• Aljub des Porxo. És una bassa coberta, de dimensions reduïdes. Actualment gran 

part de la volta està esbucada. 
 

• Aljub des Puig. És el dipòsit més bast i tosc de Planícia, tant per les seves 
dimensions desproporcionades com per la grandària de les pedres. 

 
• Ets Aljubets. (a la següent fotografia) És un dels dipòsits més ben aconseguits de 

tota la Serra de Tramuntana. Consta de dos dipòsits, un destinat a l'abastament 
humà i l'altre als animals. Du inscrita a la llinda la data de 1882. 

 
• Bassa Roja. Tipològicament es tracta d'un bassol, compta amb una volta de pedra en 

sec, mentre que les parets estan fetes amb fang. Aquest darrer fet justifica el nom. 
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Camins  
 

Planícia està solcada de camins que comuniquen tots els sementers de la finca  i 
que, sobretot, permeten arribar a tots els indrets del bosc. Abunden també els passos que 
permeten accedir a sa Mola de Planícia i al cim conegut com es Puntals de Planícia. El 
principals camins de la finca són: 
 

• El Camí Reial d'Estellencs a 
Banyalbufar que transita per baix des 
Sementer Gran fins que, devora la 
barrera de l’Oliveret de Mar, es 
bifurca: per avall en direcció a la Font 
de Sa Menta i cap a Sa Torreta, 
mentre que continua planer en 
direcció cap a Sa Font de s’Obi i la 
veïna possessió des Rafal. 

 
• El Camí Antic de Planícia, que dóna 

accés a la possessió, procedent de 
Son Sanutges, s'Arboçar i Es Rafal. 

 
• El Camí Nou, asfaltat, que s'inicia molt prop de la Font de sa Menta i s’enfila fins a 

les cases. 
 

• El Camí des Bosc Gran, per on es podia anar a Son Fortuny (Estellencs) i arribar al 
camí reial de Puigpunyent a Estellencs. 

 
• El Camí des Carro, l'únic que permet el pas d'un carro que puja damunt sa Mola de 

Planícia. Bastit a principis del segle XX per l'extracció del carbó i la calç que es 
produïa al bosc de Planícia. 

 
• Camí des Savell. Baix de la carretera Ma-10. 

 
 
 
 
6.- FLORA 
 
 

Planícia és una possessió d'especial interès botànic, amb una gran diversitat de 
comunitats vegetals i d'espècies. Amb una gran riquesa d'endemismes botànics (37) i amb 
un gran nombre d'espècies de distribució reduïda, moltes d'elles oromediterrànies i relictes 
com per exemple: 
 
Endemismes baleàrics 
 

Alicatí de muntanya (Rhamnus bourgeanus), col borda (Brassica balearica), 
colometes roges (Linaria aeruginea subsp. Pruinosa), cossiada de panyal (Globularia 
cambessedesii), didalera (Digitalis minor f palau), eixorba-rates blanc (Teucrium marum 
sbsp. Occidentale), eixorba-rates negre (Astragalus balearicus), estepa blenera (Phlomis 
italica), falguerola (Dryopteris pallida subsp. Balearica) fenàs blau (Sesleria insularis) i 
estepa joana (Hypericum balearicum) entre d’altres. 
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Tàxons rars a Mallorca 
 

Arabis hirsuta, Arabis verna, Arabidopsis thaliana, arbre de visc, boix, bracera de 
roca, bric, Cerastium brachypetalum subs. Roseri, col de penya, crenolla de roca, Legousia 
falcata, maçanella  de penyal, mataluga de roca, Minuartia hybrida, om, polònia borda, 
pomera borda, ruda de ca, silene apetala, te de penya, te de soca, teix i turbit bord. 
 
Falgueres i orquídies. 
 

Dauradella, falguera, falguerola, falzia blanca, falzia olorosa, falzia roja, polipodi, 
selaginel·la. Abellera d’alzinar, caputxina tacada, mosques negres, orquídia de tardor, ramell 
d’ombra. 
 

 
 
 

7.- VEGETACIÓ 
 

La bardissa d’abatzer i espinaler (ass. Rubo-Crataegetum brevispinae) no és rara a 
vora de torrents i fonts, amb: aranyoner, falguera, fenàs de bosc, maimó, rapa, vidalba, etc. 
 

L’alzinar de muntanya (ass. Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis) és un bosc 
escleròfil dens i amb poques espècies arbustives. Ocupa la major part de la superfície de la 
finca; i majoritàriament mostra els efectes de l’antiga acció dels carboners, amb abundància 
de rebrots de rabassa.  

 
A Planícia  hi trobam la comunitat de falguera (subass. Pteridio-rhammesotum 

ludovici-salvatoris), amb: abellera d’alzinar, arbocera, brusc, aspèrula llisa, Carex distachya, 
falzia negra, ginebró, heura, llampúdol, marfull, pa porcí, polònia blanca, polònia borda, 
ramell d’ombra, terrijol, etc,. A raconades calcífugues també s’hi poden trobar redols de 
brusc (subass. Ericetosum). 
 

En els penyals orientats al nord, amb poca insolació, i on són freqüents les boires, es 
refugien tot un conjunt d’arbres i arbusts, la majoria dels quals són caducifolis i testimonis 
d’èpoques més fredes. Cal destacar que a la possessió de Planícia es troben alguns dels 
teixos més occidentals de la Serra de Tramuntana. 
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