
RUTES FERROCAIB

SANTA MARIA

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042
È1

LAT. 39,71734 LONG. 2,864312
È4 Convento de los Mínimos

LAT. 39,65094 LONG. 2,771902
È5 sa Sínia (la noria)

LAT. 39,647551 LONG. 2,779551
È2 Iglesia parroquial

LAT. 39,647175 LONG. 2,77872
È3 Ayuntamiento

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 

L'antic temple, ubicat al mateix indret on es troba l'actual, datava del 
segle XIV. Al 1702 s'inicià la construcció de l'actual, si bé al seva
construcció es perllongà diversos anys. Al llarg del segle XVIII s'inicià la 
construcció del campanar, els portals i el retaule major, dissenyats per Fra 
Albert Borguny. El portal major fou realitzat en pedra de Binissalem, Inca i 
Puigpunyent. Hi treballaren els escultors Rafel Torres i Francesc Obrador. 
El segon portal, anomenat "dels homes" fou treballat per Jaume Moià i 
Nadal Batle. Destaca també el retaule major, obrat per Nadal Batle,Rafel 
Torres i Jaume Febrer. La inscripció del portal afirma que "No és això altra 
cosa que la casa de Déu i el portal del cel 1758". Fou beneït l'any 1775, 
concloent així les obres de l'església iniciades 60 anys abans. En la seva 
construcció hi intervingueren Lluc Mesquida, pare i fill i Miquel Garcies. 
Destaca el campanar amb rajoles blaves.

Horari de visites:  
En horari de misses:
- Estiu dimarts, dijous i dissabte a les 20h i diumenges a les 10 i a les 20h. 
- Hivern dimarts, dijous i dissabte a les 19h i diumenges a les 10 i a les 19h. 

L'ajuntament de la vila es troba a l'edifici conegut com "Sa Quartera". Fou 
construït l'any 1671. Originàriament era la seu del consell de la vila,
escrivania, seu judicial i quartera, és a dir, lloc on es venia i pesava el blat. 
Destaca la porxada formada per diversos arcs sostinguts per columnes 
amb l'escut de Santa Maria.

L'any 1682 els frares mínims arribaren a Santa Maria. Un any després ja 
havien construït una capella provisional i cel•les. Més endavant, a la 
dècada del 1690 el Pare Miquel Canals impulsà la construcció de l'església 
L'any 1821 es suprimí el convent que fou destinat a hospici per a pobres. 
Amb la restauració absolutista, l'any 1829 es reordenà el convent fins que 
amb la desamortització de Mendizábal l'any 1835 fou abandonat i entrà 
en un procés de deteriorament progressiu. Al 1843 l'Ajuntament comprà 
l'antic edifici tot i que pocs anys més tard el vengué en pública subhasta. 
Aleshores fou adquirit per Marià Conrado descendent dels anomenats 
fundadors i protectors del convent. S'inicià la seva reconstrucció dirigida 
per Pere d'Alcántara Penya. Les antigues dependències conventuals foren 
destinades a habitatge de la família Conrado. En destaca el claustre i el 
retaule major, el qual fou adquirit a la parròquia de Sant Jaume de Palma 

Pou de pedra del segle XVII que antany fou sínia. Els seus orígens podrien 
esser talaiòtics.

Horari de visites:  
En horari de misses.  
- Estiu de dilluns a divendres 19h. Diumenges 8:30h. 
- Hivern de dilluns a divendres a les 20h. Diumenges: 8:30h. 

clausurada i desmantellada.

l'any 1891.

Estació de Santa Maria

Claustre del Convent dels Mínims Església Parroquial
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Categoria
Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Diumenge al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM 
32 minuts
2,16 Km
Ruta urbana
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