
RUTES FERROCAIB

SINEU
LAT. 39,64352 LONG. 3,014521

È1 Estació de Sineu

Ca'n Dameto Església parroquial de Santa Maria

LAT. 39,645608 LONG. 3,013311

È2 Pou dels Horts

LAT. 39,644026 LONG. 3,010535

È4 Ajuntament (Convent dels Mínims)

LAT. 39,643743 LONG. 3,009937

È5 Creu dels morts

LAT. 39,642989 LONG. 3,010479

È6 Església parroquial de Santa Maria i museu

LAT. 39,641995 LONG. 3,009221

È7 Monestir Concepcionista

LAT. 39,645352 LONG. 3,013048

È3 Pou de sa Morera
LAT. 39,640417 LONG. 3,010219

È8 Creu i pou d'en Rabassa

LAT. 39,641781 LONG. 3,010457

È9 Hospital i oratori de Sant Josep

LAT. 39,642784 LONG. 3,011015

È10 Ca'n Dameto

LAT. 39,642923 LONG. 3,010862

È11 Monument a Sant Marc

LAT. 39,642968 LONG. 3,010889

È12 Rectoria

LAT. 39,643468 LONG. 3,012289

È13 Plaça des Fossar

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.

Apareix documentat per primera vegada l'any 1392, originàriament servia per a regar els horts 
veïnats. Posteriorment s'habilità com a rentador públic. 

Data de l'any 1584 i és un dels pous més profunds de Sineu (18 metres).

El Convent de Jesús Maria, dels frares mínims, va ser fundat l'any 1667. Al llarg de la història
s'anà ampliant. Una de les reformes més importants es produí l'any 1722, any en que es 
construí el claustre. Al convent hi hagué vida monàstica fins al 1835, any en que es produí la 
desamortització de Mendizábal. El convent es tancà i es disposà l'espai per altres usos, com 
per exemple quarter de la guàrdia civil . Actualment allotja l'Ajuntament de Sineu. El claustre 
és d'estil barroc i de planta quadrada, lleugerament trapezoïdal. Cada constat del claustre té
sis arcs rebaixats excepte un que només en té cinc. Hi apareixen gravats la mitra i l'estel de 
l'escut del Bisbe Miquel Estela.  Alternativament hi apareixen també motius florals. A la part 
superior, sobre un dels costats,  s'hi construïren 12 arcs de data més recent que els del primer 
pis. Al centre hi destaca una cisterna. A l'interior s'hi conserva s'hi conserva la barcella de 
Sineu, element de mesura oficial per a pesar els cereals de Mallorca i data del segle XII. Es
tracta d'un recipient de bronze de forma troncocònica amb els escuts de Sineu i del Regne de
Mallorca.

El seu nom es deu a que, antigament, s'acompanyaven els morts en comitiva fins a aquest 
punt, a partir del qual s'enfilava el camí del cementeri amb un sèquit més reduït. Fou construïda
per Rafel Guitard i té elements gòtics i renaixentistes. La creu està decorada amb estels
i elements vegetals. Al capitell s'hi troben l'escut de Sineu, el símbol de Jesús i l'any de la seva 
la seva construcció: 1585.

L'església de Sineu ja apareix a la butlla del Papa Innocenci IV, tot i que la seva construcció és
més antiga, de l'any 1248 coincidint amb la primera organització eclesiàstica de Mallorca.
Durant la segona meitat del segle XIV l'església fou molt ampliada fins i tot  aixecada de bell 
nou. Durant l'any 1505 l'església patí un incendi. S'aixecà novament una església també d'estil 
gòtic. Durant els anys 1880-1881 s'hi afegí l'espectacular cúpula, el creuer i la capçalera.  La 
façana principal és d'un gòtic molt auster. El portal major presenta quatre arquivoltes ogivals i u
n timpà sense ornamentar. Els capitells tenen una decoració zoomorfa i vegetal. A la façana
de la plaça de Sant Marc destaca el portal barroc construït l'any 1783. El campanar original, 
cremat l'any 1505, es reconstruí l'any 1549. L'interior presenta una planta de nau única amb 
creuer transversal i cinc capelles laterals. Al museu de la sagristia es conserva una important 
col•lecció d'orfebreria sacra. El museu conserva diversos centenars de peces de ceràmica 
(escudelles) moltes d'elles amb decoració àrab. Foren trobades en un pou situat prop de 
l'església.

El Rei de Mallorca Jaume II manà construir el Palau Reial l'any 1309 sobre una edificació
islàmica, possiblement l'alcàsser de l'emir Mubaxir, mort l'any 1114.  L'any 1583 per donació 
de Felip II s'hi instal•la una comunitat de monges concepcionistes., si bé un  primer moment 
seguiren la regla de Sant Agustí. Entre 1319 i 1523 fou la residència del veguer de fora, jutge 
criminal i principal autoritat reial de tota la zona. El monestir es reformà la llarg dels segles, 
especialment al S. XVII. Actualment s'aprecia el seu passat de residència reial i un fort caràcter
de cenobi de clausura. Fou també al S. XVII quan es recuperaren les antigues propietats 
annexes venudes l'any 1348 tornant a recuperar tota la illeta de les monges. La comunitat que
habitava el convent era una de les més pobres de Mallorca. Feien tasques d'artesania i 
rebosteria per sobreviure. Destacava la cria de cucs de seda per fer domassos. A l'interior 
destaca la torre de l'homenatge i l'hort-jardí  posterior. Al fons hi ha una capella neogòtica del 
1880 que acull el cementeri.

La creu data de l'any 1567  i és d'estil renaixentista. El fust, de planta octogonal, té decoració
vegetal. El capitell, també octogonal, presenta sis figures, tres de les quals són ermitans i la 
resta semblen apòstols, tot i que són difícils d'identificar. La creu que remata el capitell 
presenta un crist amb Maria Magdalena al seu anvers i tres medallons amb la Mare de Déu,
Sant Joan i un pelicà. Al revers hi apareix la Mare de Déu amb els símbols dels evangelistes.
vora la creu apareix el pou d'en Rabassa datat l'any 1392. És un exemple de l'abastiment 
tradicional d'aigua a Sineu. Els Rebasses eren una de les famílies més importants de Sineu, ja 
al segle XIV.

L'hospital fou fundat probablement l'any 1240 per concessió reial del Rei Jaume I. La primera
referència documentada és de l'any 1294. Del segle XIII al segle XIX els jurats i el Consell 
Municipal de la vila es reunien a en aquest hospital. L'any 1918 es convertí en residència
d'ancians tot transformant l'edifici segons l'estil regionalista.  Dins el recinte s'hi troba 
l'oratori de Sant Josep. Al seu interior s'hi guarden obres de gran valor com per exemple una 
pintura de la Verge del Roser i del Crist de la Sang obra de Gaspar Gener i dos grups 
escultòrics de fusta dels segles XVI i XVII.  

Can Dameto és un casal senyorial que destaca per la seva elegància i senyoriu. Té una altura 
de dues plantes i destaca la superfície empedrada al seu davant.  El portal, de mig punt, està
decorat amb l'escut familiar dels Dameto. La porta és un exemple del treball de la fusta 
d'alzina. 

El monument de Sant Marc fou inaugurat l'any 1945 en motiu del tercer centenari del 
patronatge de Sant Marc de la Vila de Sineu. Fou creat per Joan Maimó Vadell i representa el 
lleó, símbol de l'evangelista Sant Marc, aguantant l'escut de Sineu.

Es troba situada davant l'antic cementeri, on actualment hi ha la plaça de Sant Marc. A finals 
del segle XIX fou reformada per Pere d'Alcantara Penya tot afegint la tercera planta i
modificant la façana.  A l'interior del vestíbul hi trobam un escut de Sineu, amb la inscripció 
"Sineu Vila la primera, té la prima per bandera".

L'antic cementeri de Sineu, situat a aquest lloc, dóna nom a la plaça. Des del segle XIV es 
celebra cada dimecres el mercat setmanal. De fet el Rei Jaume II li atorgà l'any 1306 el
 privilegi de mercat setmanal. Hi destaca la venda de ramat. A la part superior s'hi ubica el 
mercat cobert, construït l'any 1956 i és el lloc on s'hi pesaven els animals. A la part d'abaix 
destaca l'abeurador de l'any 1904, tot i que ja apareix documentat al segle XVI.
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Categoria
Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dimecres al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM 
29 minuts
1,92 Km
Ruta urbana
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