
C7.Camí de S’Alblagai 1 

 

Fitxa general dels camins del Terme Municipal d’Alaior 

Camí nº 7 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 11/16/21 

Nom del Camí Camí de S’Alblagai 

Altres Noms 
Camí de Binicalsitx 
Camino vecinal de Alblegai (1899). 

Noms de trams del 
camí 

Camí rural: Barranc de Son Magnà (anys cinquanta) 
Camí rural del barranc de Son Magnà (citat així els anys 1933, 
34, 35 i en els anys 50.) 

Actual/Antic Antic. 

Inici Comença en el camí de Llucassaldent. 

Fins 
Acaba actualment a sa Creveta (carretera d’Alaior a Cala en 
porter i Camí de Cotaines) 
(Antigament arribava fins a Montplé pel Camí de Cotaines). 

Descripció del 
traçat 

Entre els anys 1899 i 1911 va des de Llucassaldent fins al terme 
de Maó (Montplé), passant per Cotaines (7 km). 
Parteix del camí de Llucassaldent, passa per s'Alblagai (entre 
altres finques), travessa el barranc entre Son Magnà i Sant 
Tomàs i acaba actualment en el camí de Torralbenc i carretera 
d’Alaior a Cala en Porter. 
El tram següent, que va quedar separat en fer la carretera de Cala 
en Porter, se’l coneix amb el nom de Camí de Cotaines. 
El paviment està asfaltat en la seva major part excepte en el seu 
pas pel barranc on en alguns trams encara es conserva l’antic 
empedrat. 

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

6100m 3-5m 24000m2 

Estat Actual 
(Asfaltat/Terra) 

Asfalt (5km):Tram des del Camí de Llucassaldent fins a 
Binicalsitx, i des de l’entrada del Camí de Biniarroi fins a la 
carretera de Cala en Porter.  
Terra i empedrat (1,1Km): Tram des de Son Magnar fins a 
l’entrada del Camí de Biniarroi. 

Accés a llocs i 
estàncies 

S'Alblagai, Rafal Nou, Binicalsitx, Son Magnà, Estància de Son 
Magnar, Sant Tomàs, Binijamó, Sant Bartomeu, Son Xenxo, 
Torrellisà Vell. 
Antigament passava per Cotaines, Bellver i acabava a Montplè 
(de Maó). 
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Denominació 
 
Topònim documentat l’any 1455 com Balagay, i Aubelegay l’any 1815. Possiblement 
relacionat amb el nom musulmà de la ciutat de Balaguer, dóna nom a un lloc i al seu 
camí d’accés. Tot i així, no se’n coneix el significat: pot ser "alberg alegre", pot ser "la 
barquera". Però no es sap amb certesa 
 
 
 
 
  

Talls del camí 
Senyalitzat a les dues bandes: 
Pel Nord: el C24.Camí de Llucassaldent. 
Per l’Oest: el C19.Camí de Cotaines. 

Titularitat Públic 

Durada recorregut 1h 45min 

Connexions 

C24. Camí de Llucassaldent. 
C19. Camí de Cotaines. 
C12. Camí de Biniarroi. 
C52. Carretera Alaior-Cala’n Porter. 

Observacions i 
incidències 

Tot i que els dos accessos d’entrada al camí són amples per anar-
hi en cotxe, en el seu pas pel barranc només es pot accedir anant a 
peu, bicicleta, cavall...  
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Localització plànol (IBERPIX) 

 

Llegenda 

C7.Camí de S’Alblagai  C40. Camí de Torralbenc   
C24.Camí de Llucassaldent  C41.Camí de Torralbes  
C15.Camí de Binifamís  Fotos F 
C52.Ctra. Alaior-Cala en Porter  Senyal informativa  
C19.Camí de Cotaines  Portes o barreres obertes  
C12.Camí de Biniarroi    

      S’Alblegai 

           Rafal Nou 

Binicalsitx 

      Son Magnar 

Sant Tomàs 

   Binigemor 

Urbanització 
Sant Tomeu 

    Son Sanxo 

Torre   
Llisà Vell 

 F1 

   F2 

     
         F3 



C7.Camí de S’Alblagai 4 

 

Informació gràfica 
 

   

Descripció Foto 

Foto 1 
Sortint del Camí de sa Beguda (escola 
nova) a mà esquerra hi ha el túnel que 
passa per davall de la carretera general. 

En sortir-ne trobarem a la dreta els 
accessos als camins de Llucassaldent i 
de Binifamís, i a l’esquerra comença el 

Camí de s’Alblagai. 
Els tres camins estan senyalitzats. 

 

Foto 2 
Baixada al barranc de Son Magnar.  

Fins a aquest punt el camí està asfaltat. 
A partir d’ara el camí combina 

l’empedrat amb el paviment de terra 
fins a l’alçada del Camí de Biniarroi on 

torna a estar asfaltat. 
 

 

Foto 3 
Final del camí de s’Alblagai (vist en 

sentit contrari) 
Acaba a la carretera d’Alaior a Cala en 
Porter i travessant-la s’enllaça amb el 

Camí de Cotaines. 

 


