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 ✱ El nom de Banyalbufar prové 
de l’àrab i tendria com a signi-
ficat “construït vora la mar”?

 ✱ Fins el 1836, Banyalbufar i 
Esporles formaven un únic 
municipi?

 ✱ La tomàtiga de ramallet, que 
es cultivava a les terres ba-

nyalbufarines durant el segle 
XX, s’exportava a Barcelona?

 ✱ Ferran Cotoner i Chacón (el 
“General Cotoner”) va en-
lairar el prestigi del vi de la 
malvasia amb la participació 
a nombroses Exposicions In-
ternacionals?

12   Antic Fossar
Espai on s’ubicava la primi-

tiva església de Banyalbufar i el 
seu cementeri. En el segle XVI, 
després de que el municipi patís 
una sèrie d’atacs corsaris, es de-
cidí traslladar l’església a un lloc 
més allunyat de la mar. 

13   Molins de la cala de 
Banyalbufar

Molins d’aigua, ja documentats 
en època andalusí, i situats un 
sobre l’altre. Sembla que, a més 
de moldre, aquests tenien la 
funció de fer la càrrega i des-
càrrega de les mercaderies que 
arribaven des de la mar. 
Des de 2007 són Bé d’Interès 
Cultural (BIC), amb categoria de 
Monument. 

14   Torre des Verger 

Talaia, construïda el 1579, i 
destinada a la vigilància marí-
tima. Aquesta formava part del 
sistema de defensa de Mallor-
ca, amb aquestes torres, que 
es comunicaven entre elles a 
través del foc i fum.
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Sabies què?
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1  Sa Baronia
Edifici senyorial, ja documentat en 

el segle XIV, propietat de diferents fa-
mílies nobles durant la seva història 
(Lloscos, Burgues Safortesa, Sales 
i Cotoner). Ferran Cotoner i Chacón 
va ser un dels propietaris més desta-
cats.
El conjunt, d’origen medieval, conser-
va la torre de defensa. 
Actualment, part de l’edifici és desti-
nat a hotel.

2  Església Parro-
quial de la Nativi-
tat de Maria

Edificació del segle XVI 
que substitueix una cons-
trucció anterior (del se-
gle XIII), situada en un 
altre emplaçament. Amb 
aquest canvi d’ubicació, 
es cercava un espai més 
segur i protegit davant 

els atacs cor-
saris. 
El retaule major 
data de 1787, 
obra de Mateu 
Colom. Desta-
ca també l’or-
gue, procedent 
del convent de 
Sant Domingo 
de Palma.

9   Es Grifó 

Dipòsit d’aigua, construït a principis del 
segle XX a instància de l’Ajuntament, que 
servia per a l’abastiment de la població, so-
bre tot durant els dies en que l’aigua s’havia 
d’aprofitar per al reg.

10   Ca ses Monges 

Convent de les Germanes 
Agustines, construït el 1904 
i clausurat el 1958. Aquestes 
religioses es dedicaven a l’en-
senyança de nins i nines (fins 
a 6 anys), a l’ensenyança pri-
mària de les nines i a la cura i 
assistència dels malalts.

11   Font de sa Canaleta
Aquesta és una de les múltiples 

fonts del municipi que conformen el 
sistema hidràulic de Banyalbufar. El 
1882 s’hi construïren els rentadors 
públics, per poder ser utilitzats per 
tota la població banyalbufarina. 

3  Es Penyal
Segons la tra-

dició oral, aquest 
seria el nucli origi-
nari del poble de 
Banyalbufar, però no 
hi ha constància do-
cumental que això 
sigui així.  
L’espai destaca per 
les seves vistes so-
bre el poble banyal-
bufarí i sobre la Mar 
Mediterrània.

4   Es Casino
Casa natal del Fill Il·lustre de 

Banyalbufar Jeroni Albertí Picor-
nell (1927), destacat polític ma-
llorquí.

5   Son Borguny
Antic casal, pro-

pietat de la família 
Borguny des del 
segle XVI. Actual-
ment es destina a 
establiment hote-
ler. 
Segons la docu-
mentació, aquest 
casal tenia una 
torre de defensa, 
però no es con-
serva cap resta 
d’aquesta.

6    Cas Batle Negre
En aquest antic casal, 

convertit actualment en 
establiment de restaura-
ció, hi havia, segons la 
documentació, una torre 
de defensa destinada a la 
protecció dels habitants 
del poble.

7   Cas Cosí
Casal construït a mitjans 

del segle XVII, propietat de la 
família Albertí durant els se-
gles XIX i XX. Durant dècades, 
la planta baixa ha estat des-
tinada a establiment comerci-
al. A l’actualitat es destina a 
cafeteria i restaurant.

8   Es Forn de 
Casino

Edifici coetani al seu 
veïnat, Cas Cosí; de 
fet, els dos tenen 
gravada la mateixa 
data a les seves fa-
çanes. 
La planta baixa és 
destina a botiga.
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