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Notes Històriques 
 
A finals del segle XVIII es discutia si aquest camí s’havia o no d’obrir per així unir el 
camí de s’Albaida amb el de Binixems (o que duu a Binixems). Finalment va ser obert 
l’any 1773. 
 

Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 6 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 2 

Nom del Camí Camí d’en Russi 

Altres Noms 
Camí d'en Rossi. 
Camino rural de Rusi (1899). 

Actual/Antic Antic. 

Inici Comença en el camí de Son Gall. 

Fins Acaba en el C16.Camí de Binimarzoc. 

Descripció del 
traçat 

Uneix el camí de Binimarzoc amb el de Son Gall. 
Es tracta d’un camí de terra. 

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

2000m 3,5-5,5m 8500m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Terra. No es troba en bon estat de conservació. 

Accés a llocs i 
estàncies 

Son Puig Gran. 

Talls del camí 
Per l’Est: Camí de Son Gall. 
Per l’Oest: Camí de Binimarzoc. 
Ambdós talls no tenen barreres ni cap senyalització. 

Titularitat Sense aclarir/Dubtosa 

Durada recorregut 30/40min 

Connexions 
C39.Camí de Son Gall. 
C16.Camí de Binimarzoc-------- C17.Camí de Binixems 

Observacions i 
incidències 

El camí discorre entre els termes municipals d'Alaior i Es 
Mercadal. 
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La discussió venia determinada per definir per on s’havia de passar per anar des de 
Binimarzoc fins a sa pobla des Mercadal. 
Es sap que el rector i els vicaris des Mercadal passaven per aquell camí per administrar 
els sagrats sagraments, per passar bitllet i altres funcions religioses. El camí també era el 
lloc de pas d’individus que des de Mercadal es dirigien a l’ermita. 
 
Jaume Mercadal, habitant de Sant Joan dets Horts i testimoni presentat davant la Reial 
Governació, deia que el camí passava per una tanca de Binixems, que era a prop de Sant 
Llorenç, i des de l’ermita es camí seguia fins a Maó. Josep Ferrer, des Mercadal, 
contava que hi havia un camí que anava tot dret cap a un camí reial que arribava fins a 
Maó, i passava per Sant Llorenç. El fet que els tres rectors de les tres poblacions 
tinguessin ànsia de l’ermita que havia estat parròquia, ens fa suposar que estaria ben 
comunicada. Gabriel Esbert, testimoni dels horts de Carbonell contava que quan es 
transitava pel camí existent s’havien de tancar les barreres per mor des bestiar i, 
referint-se al dia de la festa de Sant Llorenç, comentava que en el dia de la festa totes les 
portallades havien d’estar obertes i hi passava moltíssima gent.  
 
Sobre el litigi de deixar obert o tancat el pas del camí per que la gent es dirigís a Sant 
Llorenç, en Bartomeu Palliser d'Alaior ratificava que en alguns dies de festa, com el de 
Sant Llorenç, no deia res als qui passaven, però la resta de dies de l’any qui no eren 
festa, si passava algú, li donaven permís però havia de tornar a tancar la paret. 
Recordem que al pla de Sant Llorenç era ple de vinyes i que, des d'Alaior, o altres 
pobles de Menorca hi podia anar gent a treballar-hi. 
 



C6.Camí d’en Russi 3 

 

Localització plànol (IBERPIX) 
  
 

 
 
 
 

 

Llegenda 

C6. Camí d’en Russi  Camí d’accés a Son Puig Gran  
C16. Camí de Binimarzoc  Fotos F 
C17. Camí de Binixems  Ratlla de Terme                 
C39. Camí de Son Gall.    

 F1      

 
  F2 

Son Puig Gran 

  S’Albaida 

        
         F3 

Alcotx 
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Informació gràfica 
 
 

 

Descripció Foto 

Foto 1 
Inici del camí a l’esquerra de la 

fotografia des del Camí de Son Gall. 
No hi ha cap senyalització que ens 

indiqui de quin camí es tracta. 

 

Foto 2 
El camí discorre entre els termes 

municipals d'Alaior i Es Mercadal. 
A la fotografia s’observa una de les 
ratlles de terme. A la dreta del camí 

estem dins el T.M. d’Alaior mentre que 
a l’esquerra estem dins el T.M. des 

Mercadal. 

 

Foto 3 
Final del Camí d’en Russi en el Camí 
de Binimarzoc on hi ha una ratlla de 

terme. 
El Camí de Binimarzoc continua per 

l’esquerra (fletxa vermella). 
Per la dreta el Camí de Binimarzoc 
connecta amb el Camí de Binixems 

(fletxa blava). 

 


