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Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 24 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 11/15/16 

Nom del Camí Camí de Llucassaldent 

Altres Noms 

Camí de Llucassaldent 
Camí vell de Son Bou  
Camí vell des Barranc d'en Rellotge, alguns el citen i el fan anar des 
dels molins fins al barranc d'en Rellotge 
Camino vecinal de Llucassaldent (1899). 

Noms de trams del 
camí 

Comprèn des de l’extrem del carrer Doctor Llansó o de ses Parres 
(1918) fins Son Bou, amb una branca que duu fins a Sant Llorenç, que 
hi arribaven passant per sa Torre Vella, perquè la carretera militar 
encara no estava feta i només hi anaven al lloc de Sant Llorenç per sa 
Torre Vella, 6km ó 9km. 
 
Trams del camí: 
- d'Alaior fins a Son Cart 
(1971: d'Alaior a Binifamís, de Binifamís a Son Cart) 
- de Son Cart a Son Bou 
- de la carretera militar fins a la Torre Vella 
(1954: de Torre d'en Gaumés a Torre Vella) 
(1952: de son Cart a la Torre Vella) 
1911: camí veïnal de "Llucasaldente desde el molino viejo á la Torre 
Vella" 
camí veïnal de "Llucasaldente desde Son Card a Son Bou" 
1911: d'Alaior (molí vell) a Son Card 
de Son Card a Son Bou 
(de Son card a Torre Galmés) 
de Son Card a Torrevella 
1915: Del molí vell a Son Card 
de son Card a Torre Galmés 
de Son Card a Son Bou 
1918: d'Alaior a Son Card 
de Son Card a Son Bou 
de son Card a Torrevella 

Actual/Antic Actual. 

Inici 
Comença a Alaior devora de l’escola nova i passant per davall del túnel 
de la carretera general. 

Fins 
Arriba a Son Bou (Ses Penyes d’Alaior) enllaçant amb el Camí de 
Cavalls. 

Descripció del 
traçat 

Camí amb trams de terra i d’altres d’asfalt que coincideixen amb la 
carretera de Son Bou. 
Observant la fotografia aèria es veuen alguns trams de camins paral·lels 
a la carretera que podrien ser l’original Camí Vell de Son Bou. En 
aquest cas només s’ha indicat la manera d’arribar sense passar per 
propietats privades. L’ajuntament ha col·locat estaques de llenya 
(similars a les del Camí de Cavalls) en tots els trams que surten de la 
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Denominació 
 
Aquest camí pren el nom del lloc fins on devia arribar des d’Alaior abans de la 
construcció de la carretera. Quan arriba a Llucassaldent el camí continua però amb el 
nom de Camí Vell de Son Bou. Sembla ser que alguns trams passaven per l’esquerra de 
la carretera però ara estan perduts. 
 
Llucassaldent 
Aquest topònim ja apareix documentat a l’any 1290 sota la forma Llucassalden. Prové 
de l'àrab luk as-salatîn i significa "lloc dels sultans o reis". 
 

carretera fins que s’arriba a la depuradora de Son Bou. 
A partir de la depuradora es pot continuar per la carretera passant per 
davall del túnel ja que hi ha una petita vorera a mà dreta. 
En aquesta fitxa es proposa passar per damunt del túnel per arribar al 
Camí de Cavalls. Abans d’arribar a la rotonda que hi ha dalt del túnel 
existeix una altra opció per arribar a la platja agafant un camí de terra a 
mà dreta per Son Bou Petit. 

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

7000m 3-6,5m 33250m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Combinació de trams d’asfalt i de terra. 
Inici – Bifurcació Binifamís (asfalt) 
Bifurcació Binifamís – Lloc de Llucassaldent (terra tot i que s’ha 
travessar la carretera de Son Bou) 
Lloc de Llucassaldent – Lloc de Son Cartet (asfalt) 
Lloc de Son Cartet – Pont de Son Bou (terra els darrer 100 metres que 
està asfaltat) 
Pont de Son Bou – Camí de Cavalls (terra excepte els primers 70 
metres que està asfaltat fins a arribar a la rotonda) 

Accés a llocs i 
estàncies 

Estància de Son Ribasset, Estància d'en Cavaller, Llucassaldent Menor, 
Llucassaldent Major, Llucassaldent Gran, Llucassaldentet, Son Cart, 
Son Cartet, Son Poi, Binialmesc, Son Bou de Dalt i Estància de Son 
Bou de Baix. 

Talls del camí 
Carretera militar de Llucalari. 
Camí de Cavalls. 

Titularitat Públic 

Durada recorregut 1 hora 45 minuts 

Connexions 

C54.Carretera de Son Bou. 
C7. Camí de s’Alblagai 
C15.Camí de Binifamís. 
C57.Carretera Militar de Llucalari. 
C61.Cami de Cavalls. 

Observacions i 
incidències 

Camí amb trams ben diferenciats (barranc, carretera, marina) que ens 
permet arribar a Son Bou. 
En el recorregut actual s’han de fer aproximadament un quilòmetre i mig 
per carretera. 
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Localització plànol (IBERPIX) 
  

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  C58. Carretera Militar des Polvorí  
C54. Carretera de Son Bou  C7. Camí de s'Alblagai  
C15. Camí de Binifamís  Camí d’accés a Sant Sebastià  
C5. Camí d’en Mercadal  Foto F 
Carretera General Me-1    

F1 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  C57. Carretera Militar de Llucalari  
C54. Carretera de Son Bou  Foto F 
C58. Carretera militar des Polvorí    

Son Ponç 

Estància 
     de 
Son Ponç 

 F2 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  Porta o barrera oberta  
C54. Carretera de Son Bou  Porta o barrera tancada  
C57. Carretera Militar de Llucalari  Foto F 
  Pas subterrani  

Son Cart 
 

Llucassaldentet 

Llucassaldent 
Gran 

     F2 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  Porta o barrera oberta  
C54. Carretera de Son Bou  Porta o barrera tancada  
Pas subterrani  Foto F 

Son Cartet 
 

F3 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  Porta o barrera oberta  
C54. Carretera de Son Bou  Porta o barrera tancada  
  Foto F 

   F3 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  Porta o barrera tancada  
C54. Carretera de Son Bou  Foto F 

Depuradora 

F87 

Estància 
     de  
Son Bou 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C24. Camí de Llucassaldent  C61. Camí de Cavalls  
C54. Carretera de Son Bou  Foto F 

F4 

Túnel 

  F5 

      F6 

Sortida per Son Bou Petit 

Basílica de 
  Son Bou 
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Informació gràfica 
 
 

 

Descripció Foto 

Foto 1 
Inici del camí. 

El camí passa per davall de la Ctra. 
General Me-1 i gira cap a la dreta. El 
camí de Llucassaldent està senyalitzat 
juntament amb el Camí de Binifamís. 
Quan es bifurca s’han de seguir unes 
estaques de llenya semblants a les del 
Camí de Cavalls. Aquestes estaques 

diuen Camí de Llucassaldent i Camí Vell 
de Son Bou i arriben fins al lloc de 

Llucassaldent. 

 

Foto 2 
Tram del camí per la Ctra. de Son Bou 

paral·lel al Lloc de Llucassaldent. 
Just a l’esquerra continua la carretera de 

Llucalari. 

 

Foto 3 
Uns 30 metres després de Son Cartet el 
Camí Vell de Son Bou es separa de la 

carretera i arriba fins a la depuradora. Tot 
aquest tram és camí de terra i torna a 
estar senyalitzat amb les estaques de 

llenya. 
El cartell de l’esquerra de Son Bou és el 

distintiu més visible per saber on ens hem 
de desviar de la carretera. A la dreta hi ha 
un cartell més petit amb el nom del lloc 

al qual dóna accés: Binialmesc. 
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 Informació gràfica 
 
 

Descripció Foto 

Foto 4 
Sortida del camí a la carretera a 

l’alçada de la depuradora de Son Bou. 
Aquí finalitzen les estaques del Camí 

Vell de Son Bou. 
A la platja es pot arribar per la carretera 

ja que hi ha una vorera estreta. 
Es pot continuar pel camí asfaltat que 

hi ha a la dreta o bé continuar pel pinar 
que hi ha entre les dues carreteres. 

 

Foto 5 
Rotonda que hi ha al final de la 

carretera que passa per damunt del 
túnel de Son Bou. 

Uns metres abans de passar el pont hi 
ha un camí a mà dreta per on també es 

pot arribar a Son Bou (hi ha la 
indicació de Son Bou Petit). 

A l’esquerra de la rotonda hi ha dues 
torres d’electricitat, i una vegada 

passades comença un camí pista que 
arriba fins al Camí de Cavalls. 

 

Foto 6 
Camí de Cavalls. 

En arribar al Camí de Cavalls hem de 
continuar cap a la dreta, en canvi cap a 

l’esquerra el camí continua i es pot 
accedir a Cala Llucalari. 

 

 
 
 
  


