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Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 4 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 1/6 

Nom del Camí Camí d’en Medina 

Altres Noms 
Camí de Marina 
Camino vecinal de Medina (1899) 
Camí veïnal d’en Medina 

Actual/Antic Antic. 

Inici Comença en el Camí Vell des Migjorn 

Fins Acaba en el Camí d’en Kane. 

Descripció del 
traçat 

Va del Camí d'en Kane al Camí de Biniguarda (Camí Vell des 
Migjorn) 
Al 1911 anava des del camí de San Cristóbal travessant la 
carretera general (a 4 km. d'Alaior), passant prop del pont 
anomenat des Mercadal. Enllaçava amb l’antic camí d'en Kane 
per l’estància de Binillobet (1 km). 
 

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

900m 2,8-4m 3060m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Terra. 
El tram que va del Camí Vell des Migjorn fins a l’entrada a 
l’estància des Fasser es troba en condicions regulars. 
A la resta del camí l’estat empitjora.  

Accés a llocs i 
estàncies 

Estància des Fasser. 
Casa de colònies de Sta.Eularieta. 

Talls del camí 
Pel Nord:  C3.Camí d’en Kane 
Pel Sud:  C50.Camí Vell des Migjorn 

Titularitat Públic 

Durada recorregut 13min 

Connexions 
C3.Camí d’en Kane 
C50.Camí Vell de Migjorn 

Observacions i 
incidències 

-Es pot visitar una Bassa Temporal inclosa en el Projecto Life del 
 Consell Insular de Menorca (CIME) 
 (informació en  http://www.cime.es/lifebasses/ca/index.php) 
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Notes Històriques 
 
En 1890, aproximadament, l’ateneista Joan Seguí Rodríguez, narrava una excursió feta 
a Turmadèn des Capità. 
Del lloc, Seguí conta que era propietat de Bernat Riudavets, d'Alaior, i que era situat a 
uns tres quilòmetres del poble.  
Per anar-hi indica que "yendo por la carretera antigua de Mahon á Ciudadela -sección 
de Alayor á Mercadal,- y tomando, -después de la cuesta de Santa Eularieta y del mojón 
kilométrico Nº 16,- el camino de Medina (b) que emboca a la izquierda. Llegados ya al 
punto, en que este encuentra el llamado camino viejo de Alayor á S. Cristóbal, -o 
también de Bini-Guarda (c),- donde hay un ribazo, para contener las aguas,- se toma 
hacia la derecha, ó sea hacia S. Cristóbal; y a unos quinientos metros, y frente de una 
boyera, se tuerce á la izquierda, entrando en un estrecho caminito de ruedas, llamado de 
las viñas ó del Campás (comarca así llamada), que cruza, por medio de dos puentes, el 
cauce de un torrente, que afluye al de Cala-Emportée. Se deja á poco el vehículo, antes 
de llegar al último puente; se pasa este á pié ó cabalgando, subiendo luego el empinado 
cerreter de Tur-Madén, por una vereda adoquinada, que se destaca perfectamente, y á 
cuya derecha se encuentra, a unos cuentos minutos, un portillo, que conduce de seguida 
á la casa predial de Tur-Madén des Capitá. Mas arriba hay un segundo portillo, que 
pertenece al otro Tur-Madén, propiedad del senyor Vinent, Señó de lloch" (1888-
90:248-249). 
Pel que fa a les notes cal dir que en Seguí parla de camí de Medina i afegeix que 
Medina és un llinatge aràbic que equival a Ciutat. El llinatge Medina encara no havia 
desaparegut a Menorca en el moment en què Seguí va redactar l’article a la revista. En 
tot cas, caldria fer un repàs al llistat d’electors de 1899, per confirmar-ho. A més, 
afegeix que "El camino de Medina tiene una pared, seca, con interpolaciones de cal" 
(Seguí, 1888-90:248). 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

 

Llegenda 

C4. Camí d’en Medina  Carretera General Me-1  
C3. Camí d’en Kane  C50. Camí Vell des Migjorn  
Portes o barreres obertes  Fotos F 
Senyal informativa    

Casa de Colònies de 
Sta. Eularieta 

 
Bassa temporal 
         F2 

 Estància des Fasser 

F3 

 
F1 
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Informació gràfica 

 
 

 

Descripció Foto 

Foto 1 
 

Inici del camí i senyalitzacions en el 
C50. Camí Vell des Migjorn. 

 

Foto 2 
Porta d’entrada a una Bassa Temporal 

del Projecto Life (CIME) 

 

Foto 3 
Arribada del camí al 

C3. Camí d’en Kane on hi ha cartells de 
ruta ciclista. 

 


