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Notes Històriques: A la Guía de Menorca de 1911 per fer-hi una excursió se’ns explica 
que (pàg. 215-216): "Es la cala más importante de la costa S. de Alayor, dominada por 
las elevadas rocas de la Torre Nova, y término del extenso, frondoso y pintoresco 
barranco que lleva su nombre. 
El barranco de Cala'n Porter, que recibe aguas del centro de la Isla, por encauzado 
torrente, tiene 7'500 Km. de huertas de frutales, desde el camino de Llucassaldent hasta 
la cala. Para recorrerlo á pie, se deja el citado camino carretero en el puente que tiene 
sobre el barranco, donde empieza el primer huerto [hort d'en Rellotge], descendiendo 
por éste y los siguientes. En carruaje se puede seguir aquel camino por la Torre d'en 
Gaumés y Son Vidal, hasta volver á encontrar los huertos en la Torre Veya, junto á los 
últimos de los cuales signe el camino carretero por la orilla derecha del barranco, hasta 
poca distancia de la cala, pasando al pie de elevados cantiles cubiertos de hiedra, en los 
que se abren frescas grutas. 
Este barranco y el de Algendar o Aljandar son los más importantes de la isla". 
 

Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 48 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 20 

Nom del Camí Camí des Horts de Cala’n Porter 

Altres Noms 
Camí dets Horts de n'Esquella 
Camí de Cala en Porter 
Camino rural de Cala Porter (1899). 

Actual/Antic Antic. 
Inici Comença en el camí de Sant Llorenç. 
Fins Acaba en els horts del Barranc de Cala’n Porter . 

Descripció del 
traçat 

Actualment forma part del Camí de Cavalls. 
Va des del Camí de Sant Llorenç fins als Horts de Cala’n Porter 
amb petits trams oberts (380 metres.) i d’altres ben delimitat per 
paret seca (1370 metres). 

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

1750m 3-5m 7000m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Terra. 

Accés a llocs i 
estàncies 

[Son Esquella, Binisegarra, Torrenova]-----Accés tallat. 
Horts de Cala’n Porter,Son Vidal. 

Talls del camí 
Al Nord-oest:  C31. Camí de Sant Llorenç. 
Al Sud-est:    C61. Camí de Cavalls 

Titularitat Públic (Camí de Cavalls) 

Durada recorregut 25min 

Connexions 

C31. Camí de Sant Llorenç. 
C40. Camí de Torralbenc 
C61. Camí de Cavalls.---- C57. Carretera Militar de Llucalari 
                                    ----  Cala’n Porter. 

Observacions i 
incidències 

Una vegada s’arriba als horts del barranc es poden seguir les 
estaques del Camí de Cavalls i arribar fins a la platja. 
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Localització plànol (IBERPIX) 

 

Llegenda 

C48. Camí dets Horts de Cala’n Porter   C57. Carretera Militar de Llucalari  
C61. Camí de Cavalls  Porta o barrera oberta  
C31. Camí de Sant Llorenç  Porta o barrera tancada  
C42. Camí de Torres d'Avall  Foto F 

F1 

Torre Vella 

Son Esquella 

F2 
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Localització plànol (IBERPIX) 
 

 

Llegenda 

C48. Camí dets Horts de Cala’n Porter  Porta o barrera tancada  
C61. Camí de Cavalls  Foto F 
C40. Camí de Torralbenc    

F3 Son Vidal 
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Informació gràfica 
 
 

Descripció Foto 

Foto 1 
Inici del Camí. 

Tot i entrar dins una propietat privada, 
el camí és públic (Camí de Cavalls).  

En aquest primer tram el camí no està 
delimitat a banda i banda per paret seca. 

Aquesta apareix uns 400 metres 
després. 

 
Si en lloc de seguir per aquest camí es 

continua per la dreta de la fotografia, es 
tractaria del C.31 Camí de Sant Llorenç 

que va cap a la Torre Vella. 

 

Foto 2 
Desviament a la dreta cap al C42. Camí 

de Torres d'Avall. 
El Camí dels Horts de Cala en Porter 

(Camí de Cavalls) continua recte. 

 

Foto 3 
Final del Camí (vista enrere). 

El camí acabaria a l’alçada de la casa 
que es veu a la imatge: Son Vidal. 

A partir d’aquí continuaria el Camí de 
Cavalls que va cap a la cala. 

En aquest punt de la fotografia també 
es pot enllaçar amb els camins de 
Binifamís i de Torralbenc Nou. 

 

  
 


