
EXCURSIÓ A LES PENYES D’EGIPTE I FÀTIMA

Organitzada pel Centre d’Estudis Locals i els Caminants d’Alaior, 
el 17 de febrer vam anar d’excursió des d’Alaior fins a les penyes 
d’Egipte i l’ermita de Fàtima.

El punt de trobada va ser la Bassa de Sant Pere. Vam començar a 
caminar pel camí de Binixems i després de passar l’entrada a Son 
Putxet, ens vam aturar davant la roca de sa Partera. Allà vam 
llegir del recull “Creus”, del metge Camps, i vam saber del perquè 
del nom d’aquella roca, a causa de la desgràcia d’una dona que, 
després de donar a llum un fillet en aquella tanca, ensoldemà hi 
va morir.

Vam continuar la caminada fins arribar al pati de Sant Llorenç de 
Binixems a on vam berenar. Tot seguit vam anar fins a les barreres 
prop del bouer de Binixems de Davant, que donen pas a un camí 
interior  cap  a  la  mitgera  amb  el  lloc  d’Egipte.  Gràcies  a  la 
propietat, vam recórrer la zona fins arribar al lloc d’Egipte.

Allà el geògraf Rafel Quintana ens contà que estàvem davant roques 
de l’època secundària, formades fa 250 milions d’anys, moment en 
què la Mediterrània no existia. La roca, de tons marronosos, es 
forma defora de la mar, a partir de d’arena i argila transportats 
pels rius. La combinació d’arena, argila i aigua fa que la roca 
quedi  ben  cimentada.  Els  forats  característics  d’aquesta  roca 
tenen forma d’un niu d’abella i es formen a causa que el ciment és 
mal repartit i allà on n’hi ha poc es produeix el forat. En canvi, 
a les parts més sòlides, l’erosió fa que la roca sigui molt llisa.

A continuació vam seguir caminant per un camí interior del lloc 
fins arribar a la carretera, i d’allà fins a l’ermita de Fàtima. 
Gràcies  al  rector  de  Sant  Francesc,  vam  visitar  l’interior  de 
l’edifici i ens va explicar el seu origen, la seva construcció i 
el perquè de l’advocació a nostra senyora de Fàtima. La tornada a 
Alaior la vam fer amb autobús.
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