
RUTES FERROCAIB

La via del tren

LAT. 39,576536 LONG. 2,654527
È1 Estació de Palma

L’estació de Santa Maria comptava amb una giratòria per a locomotores. Permetia canviar el 
sentit de marxa de les locomotores que anaven i venien per la línia. Vora la giratòria hi havia
una aiguada. A l’andana hi havia una columna hidràulica que permetia fer aigua des de la via
general. De l’estació de Santa Maria s’iniciava el ramal de Felanitx. La línia, inaugurada l’any
1897,  enllaçava les viles de Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres i finalment Felanitx.
Abans d’arribar a Felanitx el ferrocarril s’aturava a Canteres, una petita estació que servia 
unes importants canteres de marès de la zona. L’any 1967 la línia fou clausurada i
desmantellada.

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.

A l’estació de Binissalem hi destaca un edifici de viatgers de dues plantes.  Als primers anys 
sovintejaren les propostes per construir carregadors 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  molt 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 solvència als veïnats del 
poble. 
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. Es concentren a portes, finestres i voladissos.
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 de petits casetons amb funcions 
diverses.

A l’estació de Lloseta hi havia un gran moll per a la càrrega de carbó. Eren especialment 
importants les mines “Dos Hermanos” , la qual al 1851 produí quasi 8.800 tones de carbó i la 
de “San Tomás” que el mateix any en produí més de 9.000 o la “Júpiter” que superà les 5.300 
tones.
Vora l’estació hi havia també la cimentera de “Sa Trullola” amb una producció de més de 370 
tones de ciment.
El transit d’aquesta estació demostra un cop més la importància del ferrocarril i la seva simbiosi
amb el destacat teixit industrial de Mallorca.

A l’estació d’Inca hi havia un edifici de viatgers, la vivenda dels mossos un magatzem i dues 
cotxeres, una per màquines i l’altre per cotxes.
Qui habitava les estacions?
El càrrec principal era el cap d’estació. Era el responsable absolut de tot el que passava. 
Controlava la venda de bitllets, la facturació i càrrega de mercaderies, l’estat general de les 
instal•lacions, les maniobres i formació de trens, etc. Quan un tren entrava a l’estació quedava
baix les seves ordres.
A més del cap, a les estacions més importants hi havia altres treballadors com els factors, els 
quals executaven algunes funcions del cap d’estació sempre baix les seves ordres, els 
guardaagulles que s’encarregaven de la conservació del senyals i agulles de les estacions i els 
mossos que col•laboraven en totes aquestes feines.
Altres categories eren el capatàs de mercaderies, l’enganxador, l’untador i fanaler, el telegrafista
, el rellotger o el peons de neteja.
Inca comptava amb el següent personal:  un cap d’estació, dos mossos, un guardaagulles, un 
factor, un expenedor, un sereno i un conserge. 

L'edifici de viatgers de Sineu inicialment era d’una sola planta però l’any 1924, Luís García Ruíz
 va projectar la seva ampliació fins a tres plantes. Aquesta reforma finalitzà l’any 1926. L'edifici 
de viatgers de Sineu es va convertir després en un edifici de tres plantes i en el més elegant de 
totes les línies ferroviàries mallorquines. Està format per tres cossos, dels quals la façana 
central sobresurt de les altres. Està construït en pedra, amb franges de marès als cantons i 
voltant les portes i finestres i coronat per un gran voladís, molt decorat.
Durant el període que l’estació actuà com a cap de línia, s’hi construí una giratòria per a
locomotores.

LAT. 39,579982 LONG. 2,660055
È2 Estació de Jacint

Verdaguer

LAT. 39,579982 LONG. 2,660055
È3 Estació de Son 

Costa -Son Fortesa
LAT. 39,590411 LONG. 2,674847
È4 Estació de Son 

Fuster

LAT. 39,596754 LONG. 2,686272
È5 Estació de 

Verge de Lluc
LAT. 39,598091 LONG. 2,691854
È6 Estació del

Pont d'Inca

LAT. 39,604527 LONG. 2,70149
È7 Estació del 

Pont d'Inca Nou
LAT. 39,615558 LONG. 2,716907
È8 Estació del Polígon 

de Marratxí

LAT. 39,625832 LONG. 2,725824
È9 Estació de

Marratxí
LAT. 39,632033 LONG. 2,736505
È10 Estació de

Caülls

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042
È11 Estació de Santa Maria

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672
È12 Estació d'Alaró i Consell

LAT. 39,692287 LONG. 2,84117
È13 Estació de Binissalem

LAT. 39,716346 LONG. 2,869223
È14 Estació de Lloseta

LAT. 39,7181 LONG. 2,906334
È15 Estació d'Inca

LAT. 39,690733 LONG. 2,951325
È16 Estació de

s'Enllaç

LAT. 39,64352 LONG. 3,014521
È17 Estació de Sineu

LAT. 39,618127 LONG. 3,110906
È18 Estació de Petra

Baixador ferroviari construït l'any 2003 en motiu de la reobertura de la línia de tren fins a 
Manacor. 

LAT. 39,570292 LONG. 3,203005
È19 Estació de Manacor

L'edifici de viatgers de Manacor és molt diferent a la resta dels Ferrocarrils de Mallorca. Està 
format per tres cossos, el central de dues plantes i els laterals d’una sola. El cos central està 
cobert per una teulada a quatre vessants. La seva decoració com les del tram Inca – Manacor 
és molt senzilla. Les portes d’accés al cos central estan tancades per arcs de mig punt fet 
bastant rar en aquets edificis. Els dos cossos laterals tenen una teulada a dues vessants. Va 
ser restaurat l'any 2003 amb el motiu de la reobertura de la línia de ferroviària a Manacor. 
Com a capçalera de línia a Manacor hi havia dues portasses, una per als cotxes i l’altra per a 
les màquines. Per al servei de tracció també es va instal•lar una plataforma giratòria i dues 
aiguades. Una de les aiguades servia per a les màquines que acabaven el seu viatge a 
Manacor i estava entre les dues cotxeres. L’altra consistia en un petit dipòsit damunt un 
cavallet metàl•lic situat a la via general.
De l’estació de Manacor hi sortia el ramal d’Artà que connectava la ciutat amb Sant Llorenç, 
Son Carrió, Son Servera i Artà. Aquesta línia fou inaugurada l’any 1921 i clausurada l’any 1977.

LAT. 39,711516 LONG. 2,99438
È20 Estació de Llubí

Inicialment l’estació de Llubí només havia de ser un davallador. Per això només s’hi construí 
una caseta de fusta per a l’expenedor. Ràpidament al 1879 s’hi construí un edifici de viatgers. 
L’estació es troba situada fora del poble de Llubí.  Al 1882 s’hi construí un moll de càrrega per 
a una fàbrica d’aiguardent. Avui no en queda cap rastre.

LAT. 39,734712 LONG. 3,032746
È21 Estació de Muro

L’estació de Muro es composa d’un edifici de viatgers de dues plantes construït l’any 1878, 
un magatzem, edifici d’excusats i una antiga cotxera per autocars, els quals 
enllaçaven el centre de la vila amb l’estació. Al 1884 s’hi construí un magatzem 

LAT. 39,766263 LONG. 3,029029
È22 Estació de sa Pobla

de vins i licors.

L'actual estació de sa Pobla fou construïda l'any 2000 en motiu de la reobertura de la línia
ferroviària. Es troba a uns 400 metres de l'antiga estació atès que el tram de línia 
ferroviària que penetrava dins el nucli urbà va ser desafectat. 
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