
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT ADAPTACIÓ DEL CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC AL PTIM

Identificació espaial

Identificació de l'element

PARCELA:

POLIGON:

CARRER/PLAÇA
/CAMI:

Entre Puigpunyent i 
Palma

DENOMINACIÓ Camí vell de Palma

ÚS: Camí públic

TIPOLOGIA: Camí parcialment 
empedrat

AUTORIA

CRONOLOGIA: Documentat al segle 
XIII

URBÀ/RUSTIC: Rústic

MUNICIPI: Puigpunyent

NUCLI/ÀREA:

ESCALA: 1/5000

PLANOL: SR05

U.T.M. - X: 460449,85

U.T.M. - Y: 4385272,59

ESTIL

CATEGORIA Bé Etnològic

Camí vell de Palma CODI: BC04/A
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Descripció de l'element

El camí parteix des de sa Vileta tot seguint el jaç del xaragall que davalla de la serra. Els primers metres foren aixecats per culleres, 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. A partir del coll de Son Marill, 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. 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. A sota s’hi observen restes d’un petit conjunt 
marjat. Hi apareixen petits trams empedrats amb ratlletes, coincidint amb els costers, així com un quasi constant marget lateral. Algunes de les pedres 
conserven marques de les ginyes de carros. També hi deixam de banda dos forns de calç, un dels quals 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, a causa de les contínues roturacions i 
llaurades dels sementers. 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. El camí segueix uns metres per 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 esporàdics d’espais empedrats. El camí travessa sa Riera per un ben conservat gual 
empedrat i pren direcció cap a la vila. Avança planer i en arribar a la parcel•lació de Son Serralta, davant Son Puig, el traçat es perd definitivament.

BIBLIOGRAFIA: GEM, XIII: 277; Vibot & Hernández, 2001: 31; Hernández & Vibot, 2011: 81-86.

Estat de conservació

Protecció de l'element

Zona de protecció

NIVELL DE PROTECCIÓ: A

DESCRIPCIÓ: La zona de protecció és de 3 metres a banda i banda del camí, per tal de protegir els forns de calç 
existents.

USOS PERMESOS: Via de comunicació.

PROTECCIÓ 
LEGAL 
ESPECÍFICA

Inclòs al Catàleg de camins del terme municipal de Puigpunyent (FODESMA, 2002): núm 13.

Invasió de vegetació.

Desaparició d'alguns trams.

ENTORN: BO

VOLUMETRIA: DOLENT

ESTRUCTURA: DOLENT

FAÇANA:

COBERTES:

INTERIORS:

JARDINS:

ALTRES:

DIRECTRIUS 
D'INTERVENCIÓ:

Neteja, manteniment i conservació. Restauració dels trams empedrats. Qualsevol intervenció serà tendent a la 
recuperació dels trams despareguts.

Marges, ratlleres, forns de calç situats a les vores del camí.ELEMENTS A 
CONSERVAR:
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