
RUTES FERROCAIB

LLOSETA
LAT. 39,716346 LONG. 2,869223
È1 Estació de Lloseta

LAT. 39,71734 LONG. 2,864312
È5 Ajuntament (Can Seda)

LAT. 39,717873 LONG. 2,866342
È6 Can Polla

Església parroquial de Lloseta Palau d'Aiamans

LAT. 39,7187 LONG. 2,867504
È2 Església parroquial de Lloseta

LAT. 39,718884 LONG. 2,86778
È3 Palau d'Aiamans

LAT. 39,718888 LONG. 2,867742
È4 Antiga casa dels posaders d'Aiamans

LAT. 39,71199 LONG. 2,861927
È7 Oratori del Cocó

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.

Forma part, junt amb el palau d'Aiamans i la plaça d'Espanya, d'un bell 
conjunt arquitectònic al centre de la vila.
L'església parroquial, d'estil neoclàssic, consta d'una sola nau coberta 
amb volta de mig canó, amb llunetes i sostinguda per pilastres de pedra,
sobre les quals es recolzen arcs de mig punt i remata els murs una airosa
i lluminosa cornisa. Té quatre capelles a cada banda. En el retaule de l'altar
major es venera la imatge de Nostra Senyora de Lloseta, una talla de la
iconografia romano-bizantina, de finals del segle XII i principis del segle
XIII.

Horari de visites:
- En horari de misses: dilluns a dissabte a les 19h, diumenges i festius a
les 9, 12 i 19h, entrada lliure.

El palau d' Aiamans està situat just devora de l'església parroquial, en el 
centre de la vila. Ocupa una extensió aproximada d'uns 15.200 metres 
És un edifici que va ser construït a mitjan segle XVIII i que ha patit
successives reformes. La més important, que en suposà una ampliació, va
fer-se entre els anys 1942 i 1944, a les ordres de l'arquitecte Gabriel
Alomar, per encàrrec del nou propietari de l'edifici, el financer mallorquí, 
Joan March i Ordines, que se l'havia fet seu l'any 1927 per cancel•lar els 

L'edifici va ser transformat en una moderna residència de senyors que 
harmonitzava els elements de l'arquitectura tradicional mallorquina amb

deutes del comte Marià Gual de Togores. 

L'antiga casa dels Posaders d'Aiamans, construïda entre el palau
d'Aiamans i l'església parroquial, fou la residència dels criats dels comtes
fins a la fi del poder senyorial a Lloseta. En l'actualitat és un petit hotel 

Nova seu de l'Ajuntament des de l'any 2010. Consta de tres plantes, un 
ampli saló de plens i vestíbul. S'hi pot accedir des del carrer del Pou Nou i
també des de l'espai públic del Molí de Can Seda (baixant al nivell
inferior), des d'on es pot gaudir del conjunt arquitectònic del casal.

És, juntament amb el palau d'Aiamans, un dels edificis d'arquitectura civil 
més representatius de Lloseta. Va ser construït per la família Fuster de 
Can Polla, comerciants de Palma, a la segona meitat del segle XIX.

El transit d’aquesta estació demostra un cop més la importància del
ferrocarril i la seva simbiosi amb el destacat teixit industrial de Mallorca.

Afegida al temple, a la dreta de l'altar major, hi ha la capella i cripta dels 
comtes d'Aiamans on reposen les restes mortals de la família comtal.

quadrats i està rodejat pels jardins del palau.

l'esperit de vila italiana del sis-cents. 
Només s'obre al públic en comptades ocasions.

d'interior, l'únic del municipi.

Durant la seva construcció, hi hagué un problema de manca de respecte 
d'una nova ordenació prevista per l'Ajuntament, ja que la façana
sobresortia en més d'un metre la línia d'ordenació establerta. Per tal de 
solucionar el problema i no afectar a tan emblemàtica construcció,
s'acordà davallar la línia d'ordenació del carrer, beneficiant així la resta de
propietaris.
No es visita.

Es troba situat a només un quilòmetre de distància del casc urbà de
Lloseta. Va ser construït entre els anys 1877 i 1878 i sufragat pel comte 
d'Aiamans. En aquest oratori es venera la còpia de la imatge de Nostra 
Senyora de Lloseta, patrona de la vila.
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È4 Antigua casa de los 
posaderos de Aiamans

È3 Palacio de Aiamans

È2 Iglesia parroquial 
de Lloseta

È5 Ayuntamiento 
(Can Seda)

È6 Can Polla

È1 Estación de Lloseta

È7 Oratorio del Cocó
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C. Fra Juníper Serra

Categoría
Longitud
Temps estimat
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Sábado por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
20 minutos
1,38 Km
Ruta urbana


