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Localització: Carrer des Vent, 9 – Biniamar.

Propietat: privada.

Règim de visites: cap. Es proposa observar l’edifici des de la placeta.

Aspectes històrics i cronología:  La configuració actual de les cases sembla 
remuntar-se a finals del segle XVII o principis del XVIII, segons les dates que 
figuren al coll de l’aljub (1698) i sobre el portal forà (1709), encara que algunes 
obertures de la planta baixa ens remunten a èpoques anteriors.  L’any 1687 
pertanyia al senyor Nicolau Móra Mulet, doctor del Reial Consell de sa Majestat. 
La possessió es dedicava a olivars, amb una producció anual mitjana de més de 
1.000 quartans d’oli, que era elaborat a la tafona de les cases.

Descripció de l’edifici: Aquestes  cases de possessió  de caire  senyorial  se 
situen  en  el  nucli  urbà,  vora  el  camí  que 
condueix  a  la  comuna  de  Biniamar.  La  façana 
principal,  barroca,  s’estructura  mitjançant  tres 
eixos  verticals  i  consta  de  planta  baixa,  planta 
noble i porxos, tot rematat amb una gran cornisa 
motllurada. Cal destacar la presencia d’un portal 
forà d’arc de mig punt dovellat de pedra viva, a 
través del qual s’accedeix al vestíbul on es troben 
dos grans arcs carpanells, també de pedra viva, 

oberts al murs de càrrega del cos principal. Travessant el vestíbul s’entra a la 
clastra,  on  destaca  l’escala  que  condueix  a  la  planta  noble,  amb  una 
espectacular volta que la sustenta i les teules pintades que rematen la corniseta 
d’un costat de la clastra. A l’interior de la planta noble, de gran senzillesa de 
línies, poden destacar-se el rebedor i l’antic menjador, on hi ha un rentamans 
de marbre de Solleric coronat per un element heraldic on consta la data de 
1710. Pel que fa a les dependències annexes, cal destacar l’antic molí de sang, 
l’espai de la tafona (actualment descobert), el gran aljub amb dos colls i els 
sestadors, conformats per dues grans naus a dos aiguavessos amb una filada 

central d’arcs de pedra viva.

Protecció  existent:  Catàleg  de  béns  immobles  del 
municipi de Selva (en tramitació). 
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