
RUTES FERROCAIB

MURO

LAT. 39,734712 LONG. 3,032746
È1 Estació de Muro

Museu etnològic Església i claustre de Santa Anna

LAT. 39,734316 LONG. 3,053507
È2 Església i claustre de Santa Anna

LAT. 39,734658 LONG. 3,05808
È3 Museu etnològic

LAT. 39,737179 LONG. 3,057066
È4 Església parroquial de Sant Joan Baptista

L’estació de Muro es composa d’un edifici de viatgers de dues plantes 
construït l’any 1878, un magatzem, edifici d’excusats i una antiga cotxera 
per autocars, els quals enllaçaven el centre de la vila amb l’estació. Al 
1884 s’hi construí un magatzem de vins i licors. 

El 4 de març de 1584 els Mínims arribaren a Muro. Els jurats els feren 
donació de l'antiga església de Santa Anna, a les afores de la vila, ran del 
camí de Ciutat. Amb les almoines dels fidels i les subvencions del Consell 
de la Vila, els "Pares de Santa Anna" anaren aixecant el monestir. 
L'església fou edificada entre el 1703 i el 1730. En fou promotor el mínim 
murer P. Miquel Poquet i Porquer: El projecte i construcció fou del mestre 
d'obres santamarier, Lluc Mesquida i Florit. El claustre s'acaba l'any 1743.
És de planta basilical amb cinc capelles laterals. Destaca la imatge de 
Santa Bàrbara, obra del famós escultor Gaspar Oms. L'orgue del convent 
és l'únic  de tipus processional que es troba a Mallorca.

Horari de visites:
- L'església no es visita.
- Claustre: és la seu de l'escola de música municipal. Es pot visitar en horari 
d'obertura, els dies feiners l'horabaixa. 

Acull una mostra d'eines tradicionals del camp, oficis artesans molts d'ells 
desapareguts, una col•lecció de gerres i ceràmica tradicional, a més d'una
antiga apotecaria. El seu edifici és una bona mostra de la casa d'uns 
pagesos benestants, una oportunitat per veure l'interior d'una casa 
antiga.

Horari de visites:
- De dimarts a dissabte de 10 a 15h. 
- Dijous: de 10 a 15h i de 17 a 20h. 
IMPORTANT: És convenient telefonar abans d'anar-hi per assegurar-se 
que està obert +34 971 86 06 47

Les obres del temple s'iniciaren l'any 1570 i finalitzaren l'any 1611.El
temple és obra de l'arquitecte Sebastià Saura. Consta d'una sola nau i set
capelles per banda. Destaca l'orgue, construït l'any 1612 i el retaule 
major, d'estil barroc.  Cal destacar per la seva importància els retaules de 
Sant Miquel, el Roser, Sant Sebastià o la Immaculada Concepció.

Horari de visites: en horari de misses.
- Estiu: de dilluns a dissabte a les 20:30h. Diumenges a les 9 i a les 20:30h.
- Hivern: de dilluns a dissabte a les 19:30h. Diumenges a les 9, 12 i 19:30h.
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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 a Inca + bus L395
19 minuts
1,30 Km
Ruta urbana

C. Pare A
lzina

C. Santa Anna

C. Joan Carles
 I C. Rossi

nyol

C. Reis Catòlics

C. Llibertat

C. Major

C. Bisbe Albertí
C. Sant Joan

Plaça Comte
d'Empúries

C. Joan Massanet

C. Antoni Cànoves

C. Joan Gamundí Ballester

C. Colomer

Plaça d'es
Convent

È1 Estació de Muro

È2 Església i claustre
de Santa Anna

È4 Església parroquial de
Sant Joan Baptista

È3 Museu etnològic1,5 Km
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