
RUTES FERROCAIB

INCA
LAT. 39,7181 LONG. 2,906334
È1 Estació d'Inca

LAT. 39,721202 LONG. 2,909877
È5 Ajuntament d'Inca

LAT. 39,720996 LONG. 2,907477
È6 Església i claustre de Sant Domingo

Plaça de l'Aigua Església i claustre de Sant Domingo

LAT. 39,71858 LONG. 2,913329
È2 Església i claustre de Sant Francesc

LAT. 39,720841 LONG. 2,912085
È3 Plaça de l'Aigua

LAT. 39,721514 LONG. 2,911655
È4 Església parroquial de Santa Maria la Major

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. 

Església barroca (finals segle XVIII- principis segle XIX), de planta
rectangular, de nau única dividida en sis trams i capelles laterals. Coberta 
de volta de mig canó amb llunetes, característica de les esglésies
conventuals mallorquines. Façana amb una gran rosassa acabada amb 
una testera mixtilínia amb dues grans volutes als extrems. Claustre amb 
forma quadrada amb set arcs de mig punt a cada un dels costats. Al 

Passejant pel centre d'Inca podem admirar alguns edificis singulars fins 
arribar a l'espai pacificat de la plaça de l'Aigua.

Situada a la plaça homònima, l'església parroquial de Santa Maria la 
Major pertany al corrent barroc mallorquí. La façana és de marès,
material utilitzat habitualment en les esglésies mallorquines del barroc. 
Les façanes laterals són, en canvi, de paredat comú. El campanar, anterior 
a l'església actual, es troba separat de la façana i és de pedra viva.
A l'interior, format per una sola nau amb set capelles a cada banda, es 
poden destacar els següents retaules i obres d'art: Taula de Santa Maria 
d'Inca (1373), de Joan Daurer; imatge sedent de Santa Maria la Major 
(1400), de Pere de Sant Joan; retaule del nom de Jesús (1578), de Gaspar 
Oms; retaule de Sant Pere Apòstol i capella, entre d'altres.

Situat a la Plaça d'Espanya, anomenada en altres temps Major, de la 
Constitució o de la República.
És una antiga casa senyorial mallorquina amb quatre plantes. La planta 
baixa està folrada de pedra. Al primer pis hi ha un relleu amb l’escut de 
la ciutat i la façana acaba amb una ampla cornisa i teulada. Les obertures 
estan distribuïdes simètricament damunt l’enfront. A l’interior, just a
l’entrada hi ha una coberta amb volta d’aresta feta amb peces regulars de 

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. 

centre hi ha el coll d’una cisterna d’estil barroc.
Horari de visites: 

- Claustre: es pot contemplar des de la zona pública de l'escola, 
en horari escolar. 
- Església: en horari de misses, dilluns a dissabte a les 19h, diumenges 
a les 9h30 i a les 19h, entrada lliure.

Horari de visites:
- En temporada alta (maig a octubre, aprox.) obre els dijous de 10h30 a 
13h, entrada lliure.

- En horari de misses: de dilluns a divendres a les 8h; dilluns, dimecres, 
divendres i dissabtes a les 19h30; diumenges a les 9, 12 i 19h30, 
entrada lliure. 

marès. En horari d'atenció al públic, hi trobareu informació turística. 

L'església del Convent de Sant Domingo presenta una planta de nau única 
dividida en cinc trams i capelles laterals. Coberta de volta de mig canó, 
característica dels convents barrocs mallorquins. Façana folrada de pedra 
amb una rosassa al centre. A la portada hi trobam dues pilastres estriades 
amb capitells jònics sobre el qual reposa l’entaulament amb un nínxol que 
conté la imatge de la Mare de Déu donant el rosari a Sant Domingo.
El claustre té forma quadrangular amb set arcs carpanells a cada un dels 
costats, aguantats per columnes de pedra amb capitells jònics.
Horari de visites:

- Claustre: alberga dependències municipals i es pot visitar de dilluns a 
divendres de 10 a 14h, entrada lliure.
- Església: en horari de misses, dimarts i dijous, a les 19h30, dissabtes i 
diumenges a les 20h, entrada lliure. 
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Categoria
Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dijous al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM 
34 minuts
2,29 Km
Ruta urbana
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