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Castell 
d'Alaró

LAT. 39,733788 LONG. 2,791589

È2 Castell d'Alaró

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672

È1 Estació d'Alaró i Consell

L’estació de Consell era el punt de partida de la línia d’Alaró. Durant 54 anys enllaça 
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.
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L'excursió del Castell d'Alaró és una de les més belles i espectaculars de Mallorca. Les seves 
vistes sobre la serra i el pla de Mallorca i les seves llegendes la fan un dels paratges més 
emblemàtics de l'illa. Per accedir-hi des de l'estació de Ferrocarril d'Alaró - Consell vos
recomanam que agafeu el bus fins a Alaró (vegeu els horaris a la web tib.caib.es). Des d'Alaró 
seguiu les indicacions que vos portaran cap a la carretera d'Orient. Si seguir la senyalització no 
hi ha pèrdua. Us guiaran fins a una desviació a mà esquerra per iniciar l'ascens al castell.
Aquest primer tram asfaltat arriba fins a la possessió de Son Curt. Un poc més endavant 
arribareu fins a la possessió de Son Penyafort, avui convertides en agroturisme. En aquest 
punt podreu triar entre seguir per la pista de ciment o per l'antic camí, el qual es troba un poc
desdibuixat. El camí encimentat és una mica més llarg que l'original. Si seguiu pel camí 
encimentat poc després de passar per la paret amitgera entre Es Verger i Son Penyaflor 
trobareu una indicació per reprendre el camí antic. A partir d'aquest punt pujareu enmig d'un 
bell oliverar fins a les portes del castell, sense possibilitat de pèrdua.   
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Les estructures militars actuals són ruïnes de l'època gòtica d'un castell del S. XIV. A causa de 
la seva importància estratègica després de la reconquesta catalana es dugueren a terme 
obres de millora i es construïren les murades. Els moments de major significació del castell 
foren els S. XIII, XIV i XV, coincidint amb el regne privatiu de Mallorca i la seva posterior 
incorporació a la corona catalano-aragonesa. S'hi destinà un destacament militar permanent 
que que hi romangué fins al 1741.Actualment les torres i murades es troben en estat de semi-
ruïna. El recinte consta d'un primer recinte o avant-murada i un mur interior, el castell, on hi 
destaca la torre de l'homenatge que s'ha de travessar per accedir a l'interior del recinte, i tres 
torres més.
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LAT. 39,732554 LONG. 2,793338

È3 Ermita d'Alaró

A l'interior del castell s'hi troben l'oratori i l'hostatgeria. La primera pedra de l'oratori fou 
col•locada l'any 1622, en motiu d'una peregrinació per implorar la finalització d'una gran 
sequera. A l'ermita s'hi traslladaren les relíquies de Guillem Cabrit i Guillem Bassa, sants i 
Màrtirs. Cabrit i Bassa defensaren fins a la mort el castell davant les tropes del Rei Alfons II 
d'Aragó, quan conquerí Mallorca i posà fi al regnat de Jaume II de Mallorca. L'interior del 
santuari és senzill i auster. D'una sola nau amb volta de canó destaquen les rajoles 
ceràmiques del sòl i les decoracions de les parets de l'artista italià Antonio Soldati. El retaule 
major barroc, presenta imatges de la verge i de Cabrit i Bassa. Si ho desitjau, podeu allotjar-
vos a l'hostatgeria, oberta de cap a cap d'any. Vos serviran menjar a la taverna. Per a reserves
telefonau al 971182112. Gaudireu d'un espai únic enmig d'un dels paratges més apassionants 
de Mallorca.
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ÊCastell d'Alaró
Categoria

Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dissabte al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM fins Alaró/Consell + L320 (Bus + tren)
2 h. 35 m.
10,2 Km

Excursió
Dificultat Baixa


