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Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 42 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 20/23 

Nom del Camí Camí de Torres d'Avall 

Altres Noms 
Camino rural de las Atalayas (1899). 
Camí de ses Torres d'Avall. 

Actual/Antic Antic 

Inici 
Comença en el Camí dels Horts de Cala en Porter que a la 
vegada coincideix amb el Camí de Cavalls. 

Fins Acaba en el lloc de sa Torre Nova. 

Descripció del 
traçat 

Està tancat i no s’ha pogut accedir. 
Per fotografia aèria sembla ser que es tracta d’un camí que 
alterna trams amb paret seca i d’altres sense. 

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

2500m 4-5,5m 11875m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Terra. 

Accés a llocs i 
estàncies 

Son Esquella, Binisegarra, Torre Nova. 

Talls del camí Accés tancat amb barrera i cadenat i vigilat amb càmeres. 

Titularitat (Sense aclarir/Dubtosa) 

Durada recorregut - 

Connexions 
C61. Camí de Cavalls. 
C31. Camí de Sant Llorenç 

Observacions i 
incidències 

- Actualment no es pot accedir al camí perquè està tancat i vigilat. 
- Segons la informació d’alguns vesins de la zona hi ha una 
atalaia construïda durant la dominació anglesa que es troba molt 
degradada. (Apareix assenyalada amb un cercle de color blau a la 
fotografia aèria) 
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Localització plànol (IBERPIX) 
  

 

Llegenda 

C42. Camí de Torres d'Avall  Porta o barrera oberta  
C61. Camí de Cavalls  Porta o barrera tancada  
C57. Carretera Militar de Llucalari  Foto F 
C31. Camí de Sant Llorenç  Atalaia anglesa  

Son Esquella 

  Binisegarra 

 Torre Nova 

      F1 
F2 

  F3 
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Informació gràfica 
 
 

 

Descripció Foto 
Foto 1 

Foto 1 (Dalt) 
Cap a l’esquerra entrada al camí dels 

Horts de Cala’n Porter (Camí de 
Cavalls) des del Camí de Sant Llorenç 

(recte) 
 

Foto 2 
Desviament cap a la dreta (Camí de 

Torres d’Avall). 
Cap a l’esquerra de la fotografia 

continua el camí que arriba al barranc 
de Cala en Porter. 

 

 

Foto 3 
Continuació del camí. 

Tancat amb una barrera i vigilat amb 
càmeres. 

 


