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Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 21 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 6/(7) 

Nom del Camí Camí de La Cucanya. 

Altres Noms 
Camino rural de la Cucaña (1899). 
Camí de sa Roca. 
Camí de ses Coves. 

Noms de trams del 
camí 

A l’any 1899 des de la carretera vella va fins a l’estància amb el 
mateix nom (La Cucanya). 
A l’any 1911, pels mercadalencs, aquest camí parteix del camí 
d’en Kane en el punt conegut com La Cucanya i arriba fins a 
l'aljub de Sa Roca, i els duu cap a Ses Coves (7 km).  
D’aquest camí parteix el camí de Santa Eulàlia. 

Actual/Antic Actual 

Inici 
Comença en el camí d’en Kane, davant de l’entrada d'anar al lloc 
de ses Rambles. 

Fins 
Acaba en el terme d'Alaior a la ratlla de límit amb Es Mercadal, 
devora l'estància de la Cucanya.  
Dins el T.M. de Es Mercadal, arriba al lloc de Ses Coves. 

Descripció del 
traçat 

Camí estret però asfaltat en bones condicions que arriba fins a Sa 
Roca (Es Mercadal) donant accés a diferents estàncies i 
propietats. 
Dins el T.M. d’Alaior només són 340 metres de recorregut. 

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

340m 2,5-3,5m 990m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Asfalt en bon estat. 

Accés a llocs i 
estàncies 

Estància de La Cucanya,  Estància d’en Facundo 

Talls del camí 
Pel Sud: C3. Camí d’en Kane 
Pel Nord: Ratlla de terme. Límit d’Alaior amb Es Mercadal. 

Titularitat Públic 

Durada recorregut 8min. 

Connexions 

C3.Camí d’en Kane. 
Camí X.----- C39.Camí de Son Gall. 
Per el Nord amb la Ctra.Me-7 (dintre del Terme Municipal de Es 
Mercadal)  

Observacions i 
incidències 

-El CX-Camí de Cucanya-Son Gall està sense aclarir la titularitat 
i el recorregut per dintre de la marina. 



C21.Camí de La Cucanya 2 

 

Localització plànol (IBERPIX) 
  

 

Llegenda 

C21. Camí de La Cucanya  Senyal informativa  
C3. Camí d’en Kane  Porta o barrera tancada  
C39. Camí de Son Gall  Foto F 
CX-Camí de Cucanya-Son Gall  Ratlla de Terme  

  Estància de  
 La Cucanya 

 Petra 
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F3 

F2 

F21 

 Petra 



C21.Camí de La Cucanya 3 

 

Informació gràfica 
 
 

 
 

Descripció Foto 

Foto 1 
Inici del camí  

A l’esquerra: continua el Camí d’en 
Kane. 

A la dreta: Camí de La Cucanya 

 

Foto 2 
Estància de La Cucanya. 

El camí continua per l’esquerra i a la 
dreta surt un altre camí d’accés a 

diferents estàncies.  
Si es va fins a la darrera estància (Petra) 
el camí sembla acabar, però analitzant 
fotografia aèria es pot apreciar com 
aquest camí continuaria recte fins al 

Camí de Son Gall. A partir de 
l’estància de Petra el camí és 

intransitable i a pocs metres hi ha una 
ratlla de terme. Aquest camí apareix en 

color verd a la fotografia aèria i 
actualment seria transitable fins a la 

ratlla. 

 

Foto 3 
A menys de 100 metres de l’estància de 

la Cucanya hi ha una ratlla de terme 
que ens indica que entrem dins el T.M. 

des Mercadal. 
La ratlla estaria a l’esquerra de la 

fotografia. 
El camí continua fins a la carretera Me-

7 Maó-Fornells. 

 


