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Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 17 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 7/8/11/12 

Nom del Camí Camí de Binixems 

Altres Noms 

Camí de Sant Llorenç de Binixems 
Camino Vecinal de San Lorenzo (1899) 
Camí veïnal de Sant Llorenç de Binixems. 
Camí de Santa Bàrbara 
Camí des Pontarró (o camí des Tres Jurats): és el segon tram del 
camí, que va de l’ermita de Binixems fins als horts des Pontarró 
(Maó) 

Noms de trams del 
camí 

1920: 
-de Binixems a Puigmenor Vell. 
-de Puigmenor Vell a Pontarró. 
1952:  
- de l’extrem del carrer de sa Costa des Pou fins a les Quatre 
  Boques. 
- de les Quatre Boques a Binixems. 
- de Binixems as Pontarró. 

Actual/Antic Antic 

Inici 
Antigament començava a la Costa des Pou (davant de la Creu 
Roja), i passaria pel polígon industrial per l’Avinguda Verge del 
Toro, carrer d’Eivissa i pujaria per la Costa de Llimpa. 

Fins Acaba al lloc conegut com es Pontarró en el T.M. de Maó. 

Descripció del 
traçat 

Camí asfaltat (carretera) delimitat a banda i banda per paret seca. 
De les informacions trobades, majoritàriament el fan partir des 
de l’extrem de la Costa des Pou, carrer d'Alaior (1911, 1917).  
En altres fonts d’informació comença des de la Costa de Llimpa 
o bé des de les Quatre Boques (encreuament dels camins d’en 
Kane i de Binixems). 
En tots els casos arriba fins a l’ermita de Sant Llorenç de 
Binixems i continua fins al Pontarró, a la carretera Me-7 Maó-
Fornells ja dins el terme de Maó. 
En els anys 1911 i 1917 ja hi ha constància de que el Camí de 
Binixems tenia una llargària de 6 quilòmetres.  

Longitud (metres) Amplada (metres) Superfície Total 
(metres quadrats) 

7300m 2,7-5,5m 39600m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Asfaltat en tot el seu traçat. 
Des del inici fins Sa Pedrera de Sta.Bàrbara (~4,3Km) l’asfalt 
està en bones condicions. A partir d’aquest punt les condicions 
empitjoren. 

Accés a llocs i 
estàncies 

Llimpa, Río de la Plata, Son Planes, Son Puig Major, Villa 
Alegría, Santa Bàrbara, Binixems de Davant i de Darrere, 
Puigmenor Vell, Horts des Pontarró. 
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Denominació: Es tracta d’un nom tribal del qual s’ha dit que al·ludeix a un derivat del 
mot sol en àrab. 
A més, els topònims en bini- provenen d’un anterior beni- que ve també de l’àrab amb 
el significat de "fill de". 
 
Notes Històriques 
 
Camí veïnal de Sant Llorenç (Camino de San Lorenzo), el qual va ser declarat camí 
veïnal de segon ordre el 31 de gener de 1851, amb una longitud de 2.708 metres.  
"Aclaraciones. 5a. Arranca de Son Cardona y termina en Binixems, pasando por 
Biniarroga, Morell, La Cova y Pontarró". (Seguí, 1889:156). 
 
Binixems acull l’ermita de Sant Llorenç de Binixems. És una de les set parròquies que 
el rei Jaume II de Mallorca va fundar el 1301 en el famós pariatge. És el lloc físic 
d’origen de les festes del poble d'Alaior, Sant Llorenç. 
A principis del segle XVII, els rectors d'Alaior, es Mercadal i Maó tenien l’obligació de 
fer quatre misses per als faels difunts enterrats en aquella església. 
 
En el mes d’agost, un cap de setmana abans de les festes majors de Sant Llorenç, i des 
de l’any 1979, s’hi celebra la festa de Sant Llorenç de Binixems, en honor al Sant i per 
rememorar també els orígens de la festa major del poble d’Alaior.  
 
Rafel Salort, procurador de la Universitat d'Alaior descrivia així el camí: "que adames 
de esto es cami recta, y per transitar y traficar per el mateix per anar a Sant Llorens, y a 
las demes possessions vezinas, y viñas ixidas de Binixems, no se encontra pujada ny 
davallada alguna, de manera que ab molta comodidat se passa per el matex axi a peu 
com á cavall lo que es publich y notori...  
(AHP, RPJ-266, 1767-1768, expedients 243 a 271). 
 
Notes culturals. Camí des Puntarró-Penyes d'Egipte 
Es troba dins l’àrea natural d’especial interès (ANEI) número 19 de les Illes, anomenada 
de les penyes d'Egipte. 
El camí també rep el nom de Camí dels Tres Jurats,  que és el nom d’un dels llocs per 
on passa.  

Talls del camí 
Pel Sud: C/Costa des Pou 
Pel Nord-est: Camí des Pontarró (T.M.Maó). 

Titularitat Públic (camí veïnal de 2n ordre) 
Durada recorregut 2h 15min. 

Connexions 

C3. Camí d’en Kane. 
C16. Camí de Binimarzoc. 
C43. Camí del Camp Verd. 
C1. Camí d’Egipte. 
C60. Camí de Sa Bruixa 

Observacions i 
incidències 
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Localització plànol (IBERPIX) 
  
 

 

Llegenda 

C17. Camí de Binixems   Senyal informativa  
C3. Camí d'en Kane  Porta o barrera tancada  
C6. Camí d'en Russi  Foto F 
C16. Camí de Binimarzoc  Carretera General Me-1  
C26. Camí de Puig Menor Nou  C60. Camí d'en Guix-de Sa Bruixa  

 Pedreres 
    Son 
  Olives 

Ermita Sant 
Llorenç de 
Binixems 

F1 

F2 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 
Tram 2. Camí des Pontarró (T.M. de Maó)

 

Llegenda 

C17.Camí de Binixems  Foto F 
Camí des Pontarró (Maó)  Senyal informativa  
Carretera Maó-Fornells Me-7    

F3 
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Informació gràfica 
 

Descripció Foto 

Foto 1 
Costa de Llimpa. 

 

Foto 2 
100 metres abans d’arribar a l’ermita hi 
ha a mà dreta del camí un petit pinar. 
Tant l’ermita com aquest pinar ens 

permeten fer un petit descans. 

 

Foto 3 
Final del Camí de Binixems i inici del 

Camí des Pontarró cap a l’esquerra 
entrant ja dins el T.M. de Maó. 

Es travessa per damunt d’un petit pont 
el torrent des Pontarró que va cap a 

s’Albufera. 
El camí continua al llarg de dos 

quilòmetres més fins a arribar a la 
carretera Maó – Fornells Me-7. 

 

 
 
  


