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Biniagual

LAT. 39,66747 LONG. 2,876079
È2 Biniagual

LAT. 39,692287 LONG. 2,84117
È1 Estació de Binissalem

A l’estació de Binissalem hi destaca un edifici de viatgers de dues plantes.  
Als primers anys sovintejaren les propostes per construir carregadors 
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Just enfront de l'edifici de l'estació de Binissalem, cal agafar el carrer de 
l'estació, a la primera cruïlla girar a la dreta pel carrer del fang i a la
següent cruïlla girar a l'esquerra pel carrer del General Morante. Després 
seguim tot dret pel passeig del Born, la plaça de l'església, carrer
Concepció i carrer Bonaire fins a la carretera vella d'Inca (carrer
Conquistador). Veurem que lleugerament a mà esquerra hi ha una cruïlla 
semaforitzada per on travessarem la carretera i seguirem els panells que 
indiquen Biniagual. Circularem per un camí de foravila que, després de 
passar per sota l'autopista d'Inca, ens condueix al nucli de Biniagual que 

Distància (Km)
54,543,532,521,510,50

Al
tit

ud
 (m

)

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Llogaret amb una llarga història. Ja en l'època musulmana Biniagual era 
una alqueria dedicada a l'horticultura. Després de la reconquesta i
posterior repartiment es substituí el sistema islàmic d'horticultura per
olivars, vinyes i cereals. Biniagual està a la cruïlla dels camins vell de Muro
i de Binissalem a Sencelles. Molts viatgers s'hi allotjaven en els seus 
viatges a través de l'illa. Aquest fet feu que durant el segle XIX s'hi
instal•làs una casa-quarter de la Guàrdia Civil, l'edifici de la qual, encara es 
conserva. La vinya fou font de riquesa durant el segle XIX però la plaga de 
la fil•loxera acabà amb el negoci. Aquest fet marcà l'inici el declivi de 
Biniagual que a mitjans del segle XX estava pràcticament en ruïnes. L'any 
1968 l'actual propietari va comprar el llogaret, reactivà l'agricultura i anà 
restaurant les cases del poble. En l'actualitat hi torna a haver vinyes amb 
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es troba a uns 5 km de distància.

industrials tot i que molts d’ells no s’arribaren a construir.
L’edifici de l’estació segueix els cànons estètics característics de la línia. 
Aquests edificis es construïen segons un model en funció de les previsions 
d’ús de l’estació. Són obres de gran personalitat  molts diferents a
l’arquitectura popular d’aquells anys, Un dels elements que més els
caracteritzen son les teules romanes, planes i vermelles. Aquests edificis 
eren construccions emblemàtiques on la companyia volia mostrar la seva 

Al tram Palma - Inca els edificis normalitzats foren construïts en pedra, 
amb faixes de marès als voltants de portes i finestres i als caps de cantó. 
Els elements decoratius són d'inspiració grega i estan realitzats damunt marès. 

Les estacions, generalment, es construïen fora de la vila per evitar que 
quedessin englobades dins la trama urbana i defugir els costos
d’expropiació.
En el conjunt d’instal•lacions d’una estació es poden diferenciar els edificis 
de viatgers, els excusats, les cotxeres, les aiguades, les giratòries i un conjunt 

Es concentren a portes, finestres i voladissos.

més de 34 hectàrees conreades.

solvència als veïnats del poble.

un conjunt de petits cassetons amb funcions diverses.
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Categoria

Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Divendres al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM fins Binissalem
1 h. 30 m.
6 Km

Excursió
Dificultat Baixa


