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El camí vell de Palma a Puigpunyent és un dels pocs camins històrics que encara 
conserven els elements constructius tradicionals a la Palma de fora portes. Aquest 
camí de carro enllaça la capital amb la vila pel coll de Son Marill (287 m), tot 
seguint un traçat resolt amb molta eficàcia i economia. Des del punt de vista 
constructiu, el tram muntanyós es del tot espectacular –tot i que parcialment 
malmès per maquinària industrial pesant- gràcies a un ben elaborat empedrat i del 
qual resten importants tirades. Dins territori puigpunyentí avança paral·lel al 
torrent de sa Riera, fet que provocà històricament més d’un seriós problema quan 
el jaç baixava desbordat. La via travessa els territoris d’emblemàtiques possessions 
com Son Cotoner d’Avall, Son Burguet, Son Cotoner d’Amunt i Son Serralta abans 
d’arribar a la vila, el que atorga a l’itinerari un gran atractiu paisatgístic, etnològic i 
històric.  
 
La rehabilitació d’aquesta interessantíssima via suposaria la connexió entre Palma i 
la Ruta de la Pedra en Sec, alhora que la recuperació d’un bé patrimonial de primer 
ordre. 
 
Descripció del camí 
 
El camí parteix des de sa Vileta, rere el cementiri municipal, en clara direcció cap a 
mestral, tot seguint el jaç del xaragall que davalla de la serra. Els primers metres 
foren aixecats per culleres per facilitar l’extracció de pedra de les pedreres ubicades 
a peu de la serra de Son Marill, per la qual cosa tan sols són visibles algunes ginyes 
sobre la roca viva i petits redols a ambdós costats del camí amb restes d’empedrat. 
Després de prescindir d’algunes pistes laterals, s’arriba al pendís que puja fins al 
coll de Son Marill. A partir d’aquí, el camí presenta el coster més intens, i 
apareixen trams amb empedrat interminent, en important procés d’abandó. 
Després de passar un forn de calç ubicat sobre el coster esquerre, tomba a 
l’esquerra, tot obviant el tram obert amb cullera al davant. El camí avança sobre un 
marget lateral. Torna a desembocar al camí amb cullera i a escassos metres pren, a 
l’esquerra, per l’antic traçat fins al coll.    
 
Al coll de Son Marill hi trobam les ruïnes de l’hostal de Son Marill, punt de 
descans dels antics vianants. A sota s’hi observen restes d’un petit conjunt marjat.  
 
Constructivament a partir del coll en direcció la vila el camí esdevé prou 
interessant. Hi apareixen petits trams empedrats amb ratlletes, coincidint amb els 
costers, així com un quasi constant marget lateral. Algunes de les pedres delaten 
amb unes marcades ginyes la gran quantitat de carros que hi passaren al llarg de 



molts segles. També hi deixam de banda dos forns de calç, un dels quals –el de sota 
el penyal de la Mel- quasi desparegut.  
 
El camí es veu interceptat per la carretera PMV-101-6, la travessa i uns metres més 
avall pren per per un camí que du a un portell amb una barrera, als peus de la qual 
es pot observar restes d’una ratlleta. Des d’aquí, fins als sementers orientals de Son 
Camps, el camí resta quasi desaparegut. Les contínues roturacions i llaurades dels 
sementers després de l’abandó del camí n’esborraren les traces, pel que és difícil de 
seguir. En sortir dels conreus torna aperèixer i, amb un seguiment dificultós per 
l’abandó, dóna al camí que actualment puja a Son Morell. En arribar al pont que 
salva sa Riera el camí tomba a l’esquerra, on el vell traçat de carro apareix amb 
força. S’endinsa dins els sementers del pla de sa Riera i entram en el terme 
municipal de Puigpunyent. Aviat torna a desaparèixer, tant per l’acció de les 
arades com per la de les crescudes del torrent, ara fins al camí que de les cases de 
Son Burguet.  
 
El camí segueix uns metres pel mateix de Son Burguet i, abans de tornar a 
travessar sa Riera, tomba a la dreta, i tot vorejant el torrent, arriba al camí de Son 
Cotoner d’Amunt. Al llarg d’aquest tram són visibles restes d’espais empedrats tot 
i que molt esporàdics. El camí travessa sa Riera per un ben conservat gual 
empedrat i pren direcció cap a la vila, ara pel marge esquerre. Avança planer i en 
arribar a la parcel·lació de Son Serralta, davant Son Puig, el traçat es perd 
definitivament.  
 
Aquest darrer tram, que continuava paral·lel al torrent, fou eliminat tant per les 
obres de l’actual carretera com per les contínues parcel·lacions que se succeixien 
fins a Puigpunyent. S’ha d’esmentar que a l’entrada de Son Puig neix la variant del 
camí per Son Puig (actualment asfaltada), que comunica amb el barri nord del 
poble, el de Son Bru.    
 
 
  
Història 
 
S’ha d’esmentar prèviament que el traçat del camí entre Son Cotoner d’Avall i la 
vila fou vacil·lant, ja que contínuament era malmès per les aigües de sa Riera. 
Probablement quan es projectà el traçat de l’actual carretera (PMV-104-1) se 
n’aprofità d’alguns d’aquests trams emprats quan el del costat sud del torrent (el 
del camí vell) es feia intransitable. En executar-se el projecte, el tram del coll de 
Son Marill fou definitivament abandonat, i tan sols fou emprat per a l’explotació 
forestal (calç i llenya) i com a via alternativa per anar a la capital.  
 



La primera notícia documental1 en la qual es pot constatar fefaentment el camí 
data de dia 19 d’agost de 1712, quan per determinació presa pel Consell de la 
Universitat de Puigpunyent es va acordar encarregar al jurat Pere Palmer “Telm” 
“que no ve be en pagar per dit cami qui va de la esglesia a Ciutat y axi tots los vots de 
Stellenchs son del matex vot de dit jurat y en quant los abitadors de Superna no volen 
pagar ni controbeir en tal adop de cami per quant diuen que non passan…”.  
 
“(…) el camino que de ésta pasa a Palma es intransitable, y muy peligroso a causa de que la 
Riera se han hecho algún remendón todos los años se lo lleva el mar, y ha considerado ser 
preciso el componer algunos pasos intransitables, hasta obtenga el gobierno la parobación 
para midar y traher el camino a la Riera, y de este modo huímos del peligro; en este camino 
se necesita un puente dentro el predio de Son Cotoner de Avall, en el mismo parage en 
donde la Riera teimpo ha que se llevó un coche, cochero y un capellán, y las mulas y otros 
estragos que ha causado a los transeuntes.” 
 
Informe del batle de Puigpunyent a 1821 sobre l’estat dels camins del terme2 
 
 
L’any 1815, i amb l’objectiu de formar un expedient per a la recomposició de 
camins, els mestres Tomàs Abrines, Pere Antoni Bauça i Bernart Cabrer procediren al 
reconeixement de tots els camins de l’illa, per donar instruccions per a la seva 
recomposició. En aquest document es pot llegir el següent: “En la Villa de Puigpuñent 
hay porciones muy malas, como son el coll de can marin, y el camino de estallenchs, en el 
bosque de son fortesa (...) el del coll de can marin creo se abandonará pues que se piensa de 
mudar dicho camino por la garriga rasa y de este modo no tendra subida y será mas serca”  

 
En notícies enviades per l’Ajuntament de Puigpunyent a la Junta de Camins per a 
l’elaboració, l’any 1816, del Expediente general sobre la recomposición de caminos 
de Mallorca, trobam una comunicació del 18 de març dient: “Mas debo dar relacion a 
V.S. que en las dos temporadas señaladas en su oficio y en la Instrucción, conpondremos el 
camino principal que de esta va a Palma, porque este es el mas intransitable del termino”. Poc 
després, també en comunicació dirigida a Lleonard Oliver, comissionat de camins, el 
batle “da parte a V.S. como el dia 1º Abril del presente año, se ha dado principio a la obra del 
Camino Viejo, que de esa pasa a Palma, y se ha enpesado la obra, en el Predio Son Puig, en el 
parage llamado la tanca de la Ciutat”. 
 
Entre 1818 i 1842 totes les notícies que ens arriben del camí són informes o 
notificacions del pèssim estat del camí i dels perills que en molts de casos s’han de 
sotmetre tots els que el transiten. Aquestes notícies fan referència al tram que va al 
costat de sa Riera, pel que pensam que el del coll de Son Marill ja s’havia 
abandonat a finals del segle XVIII o primeres dècades del següent. En la primera 
                                                
1 Totes les referències arxivístiques són tretes del Catàleg de camins del terme municipal de 
Puigpunyent (pàg. 90-91). 
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data esmentada, el mestre picapedrer Nadal Serra, amb la intenció de comprovar 
l’estat dels camins de l’illa, diu el següent dels camins de Puigpunyent: “Y el 
camino que de Puigpuñent pasa a la Ciudad desde Son Burget a Son Cotoner de Vall 
quando hay agua de monte no se puede pasar por que el camino es mas ondo que dicha 
riera, y han de pasar por dentro de dicha Riera diez vezes lo menos y seria muy necesario el 
mudar dicho camino”. En aquesta línia es recull un escrit en el Llibre de resolucions 
de l’Ajuntament de Puigpunyent, corresponent a l’any 1821, on es pot llegir que 
“Congregado el Ayuntamiento a fin de determinar y poner mano a la obra del camino que 
de esta pasa a Palma, y como las avenidas de agua destruieron el camino, y se ha 
determinado por este, que el camino, desde el portel o barrera del bosquet de Son Puig se ha 
de mudá, hasta la estretura de baix de la tanque del campo roig de Son Barquet”. El mateix 
any de 1821, en carta de la secció de correus, camins i canals es deia que “el 
Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Puigpuñent, en vista del estado indeplorable 
del camino quede esta pasa a Palma, y las solicitudes que ha tenido de los que transitan, y 
ohiendo sus clamores ha determinado traer el camino de la Riera y hacerlo nuevo; y por 
ahora mudar una porcion el mas peligroso que es desde la Barrera del bosquet de Son Puig 
fins a la estretura des cap de vall de le tanque del camp roix de Son Burguet…”  
 
Un dels regidors de l’Ajuntament de Puigpunyent, en sessió plenària celebrada el 
14 de juny de 1832, donava compta de la visita de D. José Despuig “disiendo que 
intimava al Ayuntamiento canviase el camino que viene de la ciudad a la villa desde la 
tanca de la ciudad al puente por pasar por dentro el predio Son Puig, y que lo pasaren en el 
camino antigo pues el no tenia obligasion de dar camino”. Quatre anys més tard, 
s’esmenta que s’ha fet obres de recomposició dins el tram que passa per Son Puig.  
 
L’11 de març de 1842, en cumpliment d’una circular de la Junta Auxiliar Executiva 
de Camins de Mallorca, el consistori puigpunyentí acordà invertir el producte dels 
jornals de prestació personal corresponent a l’any en curs en el camí de Palma “por 
considerar esta recomposicion la mas necesaria y perentoria a causa de hallarse en mal 
estado por el temporal que ha hecho ultimamente…”  
 
 
A l’Itinerario general de los caminos existentes en el territorio de Puigpuñent,  
de 1848 trobam el de Palma, amb el registre número 1. La ressenya n’és la següent3: 
 
“De los puntos donde empiezan: De la casa consistorial 
De los parages por donde cruzan, como puentes, arroyos vadeables, carcas, carretera, etc. y 
del lugar adonde se digiren: Por el puente de la villa, arroyo del Camp Franch, puente de la 
Creveta, pared de Son Pont y Son Puig y puente de sa Riera.  
Puntos donde terminan: En la división de los predios Son Cotoner de Vall y Buñolí con el 
distrito de Establiments. 

                                                
3 AMP 9 sense foli 



Anchura media: Hay un trozo de 2250 pies que tiene la anchura de 8 ídem; otro de 16890 
que tiene la de 10 pies y 6 pulgadas y otro de 12388 que tiene la de nueve pies y tres 
pulgadas. 
Dictamen del ayuntamiento sobre los puntos siguientes: 1º Si es conveneitne declarar tal 
camino como vecinal. 2º Si debe considerarse como de utilidad privada y no claisifcarlo de 
vecinal. 3º Si deberá incluirse en el itierario algún camino omitido: Vecinal de primer 
orden. 
Estado de conservación en que se encuentren y si son de carruajes o de herradura: Hay 
2250 pies en buen estado y 19260 en muy mal estado. Es de carruaje. 
El grado de interés general que tiene: Es de sumo interés.” 
 
Com a dada parcial, comptam amb una del 30 de novembre de 1915, en les quals es 
reprodueixen les queixes sobre el nou traçat i les avantatges del vell: “El Sr. Veñy 
manifestó que no podía estar conforme con la alineación dada a Sebastián Garau en la 
parcela de terreno de su propiedad lindante con el camino vecinal y torrente de Son Bru 
d’Abaix por entender que el camino antiguo era en algunas partes mas ancho que el 
moderno”. 
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