
RUTES FERROCAIB

ALARÓ

Plaça des MercatPosada de Son Guitard

LAT. 39,705226 LONG. 2,791077

È2 Torre de l'electricitat

LAT. 39,70697 LONG. 2,788346

È6 Plaça des Mercat

LAT. 39,707626 LONG. 2,783795

È9 Plaça Cabrit i Bassa

LAT. 39,704931 LONG. 2,788303

È11 Can Pere Ric

LAT. 39,703243 LONG. 2,789867

È13 Escola Graduada

LAT. 39,704981 LONG. 2,788266

È12 Posada de Son Guitard

È1 Estació d'Alaró i Consell

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672
L’estació de Consell era el punt de partida de la línia d’Alaró. Durant 54 anys enllaçà 
l’esmentada línia amb la línia general dels Ferrocarrils de Mallorca. L’estació constava de 
l’edifici principal de viatgers i una petita cotxera construïda pel ferrocarril d’Alaró, avui 
desapareguda. 
La línia d’Alaró s’inaugurà al 1881 si bé fins al 1884 no es finalitzaren les obres dels edificis de 
l’estació d’Alaró.  A la seva primera època els combois tenien tracció animal. El trajecte 
descendent fins a l’estació dels FFCC de Mallorca es realitzava per inèrcia controlant la 
velocitat amb el fre. Els cavalls baixaven sols per la carretera. A les pujades cap a Alaró els 
cavalls arrossegaven el tren.  Al 1921 entraren en servei dos locotractors de benzina 
anomenats Sant Cabrit i Sant Bassa per substituir als fatigats cavalls.
La línia va servir nombroses mines situades prop del recorregut de la línia.

Element clau de la història contemporània de la vila. És l'únic element que resta de la primera 
fàbrica d'electricitat que hi hagué a Mallorca i que fou inaugurada l'any 1901. La torre que 
podem admirar és el cos de la xemeneia.

LAT. 39,707416 LONG. 2,790975

È3 Can Jaumico

Casal modernista de finals del segle XIX, fruit de la bonança econòmica que proporcionà la 
industrialització. L'estructura de la casa és similar a les dels retornats d'Amèrica i per això se la 
coneix com a Ca s'Indiano. Al jardí destaca una Araucària de més de 100 anys.

L'Ajuntament es troba situat a la plaça de la Vila. La façana és d'estil regionalista i s'estructura 
en pòrtic a la planta baixa, planta noble amb balcons, sòtil i torre. L'estil de l'edifici s'inspira en 
el barroc mallorquí, caracteritzat, entre d'altres elements, pels arcs rebaixats sostinguts sobre 
columnes panxudes.  Com a curiositat, al pòrtic de la planta baixa hi ha una font d'aigua que 
data de l'any 1742.

LAT. 39,705783 LONG. 2,789229

È4 Ajuntament

L'edifici actual fou iniciat el 1626 i es finalitzà l'any 1785.  Des de la plaça de la Vila podem 
observar la façana principal del temple, plana i desornamentada, segons les pautes més 
habituals a l'arquitectura religiosa mallorquina del segle XVII. A l'interior podem apreciar que 
es tracta d'un temple d'una sola nau, amb capelles laterals entre els contraforts i amb una 
coberta de volta de creueria. A més de retaules notables com el de les Ànimes del Purgatori (a 
la tercera capella a la dreta , entrant pel portal major) i el de l'altar major, destaca l'orgue 
realitzat a mitjan segle XVIII per Pere Joan Bosch.

-Horari de visites: dissabtes i diumenges de 9 a 13h. Els dissabtes a les 11:30h hi ha 
un concert d'orgue. Entrada lliure.
-Horari de misses:  diària a les 20h, diumenges a les 9:30h.

LAT. 39,705631 LONG. 2,789121

È5 Església parroquial de sant bartomeu

Tal i com indica el seu nom, aquesta plaça acollí el mercat fins que aquest fou traslladat a la 
plaça de la Vila. En l'actualitat hi trobam uns jardins ideals per a fer una pausa i agafar forces 
per pujar a la part alta de la vila.

Bucòlic racó del casc antic d'Alaró que ens condueix cap a la part alta de la vila.
LAT. 39,708043 LONG. 2,787665

È7 Passatge de sa gerreria

Arribam a la part alta del casc urbà, pel que foren un conjunt de cases roteres. En l'actualitat 
és una barriada urbanitzada però al principi hi trobàvem les rotes, unes petites hisendes que 
es donaven a cultivar a canvi d'algun benefici o pel simple fet de tenir la terra llaurada sense 
despeses pròpies. 

LAT. 39,708344 LONG. 2,786992

È8 Ses Rotes

La plaça Cabrit i Bassa és el centre neuràlgic de la barriada de Los Damunt, el casc urbà inicial 
d'Alaró, referenciat des del segle XIII. Història o mite, es diu que fou en aquesta plaça on 
Cabrit i Bassa, heroics defensors del Castell d'Alaró foren cruelment executats pel rei Alfons II 
d'Aragó. Al centre de la plaça hi ha una cisterna de planta octogonal i que serví durant molts 
d'anys per a l'abastiment de la població.
Després de visitar la plaça  i ateses les reduïdes dimensions de la barriada de Los Damunt, es 
molt recomanable perdre's per l'entramat de carrers i gaudir de l'arquitectura tradicional 
d'aquesta zona.

Possessió absorbida pel nucli urbà de Los Damunt. Aquest conjunt arquitectònic agafa el nom 
d'una antiga fortificació del segle XIII. La façana lateral dóna a un pati on es creu que es reunia 
la Universitat de la Vila, es a dir, l'antic ajuntament del municipi, durant l'Edat Mitjana.

LAT. 39,707067 LONG. 2,78399

È10 Sa Bastida

Edifici del segle XIX en el que destaquen la rigorosa execució dels elements decoratius 
geomètrics, així com la decoració de peces de marès de la planta baixa.

Davant Can Pere Ric trobam la posada de Son Guitard, casa del segle XVIII en la què s'han 
succeït les reformes, com l'eliminació del tradicional referit deixant la pedra vista de forma 
que destaquen l'enmarcat en marès de les finestres i l'entrada principal.

És sense dubte el projecte estrella i símbol a Alaró de la II República espanyola, de disseny 
regionalista i dirigit per Guillem Forteza, inaugurat el 14 d'abril de 1934 (3 anys després 
d'haver-se proclamat la República).
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ALARÓ

Categoria
Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dissabte al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77

Tren SFM fins Alaró/Consell + L320 (Bus + tren)
43 minuts
2,92 Km
Ruta urbana
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È9 Plaça Cabrit i Bassa

È10 Sa Bastida

È7 Passatge de
sa Gerreria

È8 Ses Rotes

È1 Estació d'Alaró i 
Consell ÆÁÈ13 Escola GraduadaÈ12 Posada de

 Son Guitard

È11 Sa Bastida

È3 Can Jaumico

È6 Plaça des Mercat È4 Ajuntament

È5 Església
St. Bartomeu

4 Km

È2 Torre de
l'electricitat


