
RUTES FERROCAIB

PETRA
LAT. 39,618127 LONG. 3,110906

È1 Estació de Petra

Casa pairal de Fra Juníper Serra Plaça Fra Juníper Serra

LAT. 39,615088 LONG. 3,110573

È2 Església parroquial de Sant Pere

LAT. 39,614956 LONG. 3,110415

È3 Rectoria

LAT. 39,737179 LONG. 3,057066

È4 Casa pairal de Fra Juníper Serra

LAT. 39,611421 LONG. 3,110724

È5 Centre d'estudis de Fra Juníper Serra

LAT. 39,611505 LONG. 3,111522

È6 Convent i església de Sant Bernadí

LAT. 39,614402 LONG. 3,112239

È7 Plaça Fra Juníper Serra

LAT. 39,614214 LONG. 3,112695

È8 Plaça Ramon Llull

LAT. 39,614939 LONG. 3,116295

È9 Antiga estació ferroviària

Baixador ferroviari construït l'any 2003 en motiu de la reobertura de la línia de tren fins a 
Manacor. 

Església construïda en estil gòtic tardà, es començà a finals del segle XVI i no s'acabà fins 
gairebé 200 anys més tard a finals del segle XVIII.
La façana presenta un gran rosetó superior, coronat per una barana; als laterals s’alcen dos
volums que simulen torresde secció octogonal.
El portal major es troba inacabat. El portal lateral és obra de l'escultor Guillem Galmés i s'hi 
troba una imatge de Santa Praxedis.
L'interior és d'una sola nau amb coberta de volta de creueria.  A l'altar major hi trobam 
un retaule de Sant Pere, procedent del desaparegut convent de Sant Domingo de Palma.  
A prop de l'altar major s'ubica la pica baptismal on fou batiat Fra Juníper Serra l'any 1713 i que 
data de 1588.
Horari de visites: de dilluns a dissabte de 10:30 a 12:30h.
Horari de misses: 
- de dilluns a dissabte: 19h
- diumenges: 9:30 i 19h

Es troba situada davant el portal major de l'església parroquial. L'edifici, tot i que data de
1570, ha patit importants reformes al llarg de la seva història. La façana mostra una altura si
 bé la casa en té dues, ja que la planta baixa es troba parcialment soterrada. Davant la façana 
hi trobam uns arcs regionalistes del s. XX on s'alça el monument a la Pagesa, de Josep Gayà i
Font. 

La casa pairal de Fra Juníper Serra es troba ubicada al carrer Barracar Alt, nº6. De fet, Miquel 
Serra, que després esdevindria Fra Juníper Serra nasqué a foravila i es traslladà a aquest 
habitatge a l'edat de 5 anys. Mereix la pena una visita atès que és un bon exemple d'habitatge 
de propietari pagès del pla del s. XVIII.
Horari de visites: dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de 10:30 a 12:30h.
Cal concertar cita telefonant a la encarregada: +34 971 56 11 49.

Al costat de la casa pairal es troba el Museu de Fra Juníper Serra. 
La planta baixa està dedicada a la vida i obra del beat amb espais que mostren total la 
documentació escrita dedicada a la seva obra, així com informació gràfica del món americà 
que recorregué. És interessant la sala de maquetes, amb representacions a petita escala de 
les diferents missions fundades per Fra Juníper.
Horari de visites: dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de 10:30 a 12:30h.
Cal concertar cita telefonant a la encarregada: +34 971 56 11 49.

El convent dels franciscans fou fundat l'any 1607. La construcció de l'església conventual, 
d'estil renaixentista,  començà l'any 1657 i acabà l'any 1677. El portal major és d'arc de mig 
punt i a la seva esquerra trobam el campanar, de base quadrada. L'interior és d'una sola nau ,
amb coberta de volta de canó i sis capelles laterals. El presbiteri acull el retaule major, de 
1721, presidit per una talla de la Immaculada, amb Sant Joan de Capistrano i Sant Jaume de
la Marca als laterals i Sant Bernadí, titular del temple, a l’àtic.
Del claustre només se'n conserven alguns vestigis i a l'antic corredor a les estàncies 
conventuals, es conserven interessants pintures murals.
Cal destacar que a principis del segle XVIII hi estudià Fra Juníper Serra.

Horari de visites: tots els dies de 10 a 12:30h i de 16 a 17:30h.
Horari de misses: 
- de dilluns a dissabte: 18h
- diumenges: 11:30h

La presideix un monument al Pare Serra erigida en motiu del 2n centenari del seu naixement,
l'any 1913. Es de pedra de Santanyí i s'hi poden observar l'escut dels franciscans, de la  
família Serra i de la vila de Petra, a més d'una inscripció commemorativa.

Antiga plaça de l'abeurador. Un agradable indret per a recuperar forces.

Antiga estació ferroviària en servei des de l'any 1879 fins al tancament de la línia, l'any 1977. 
L'edifici de viatgers consta de dues plantes i està cobert per una teulada de dues vessants. Hi 
trobam encara els excusats, així com el magatzem (en mans privades). Encara es poden 
observa les vies d'ample iàrdic encastades al terra.
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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 
38 minuts
2,56 Km
Ruta urbana
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C. Manacor

Passeig de l'Estació

C. de les Gerreries

C. EsglésiaC. Ordines

C. Ciutat

C. Rectoria
C. de sa Creu

C. d'en Font

C. Hospital

C. Pou

C. Major

C. Francesc Torrens i Nicolau

C. Califòrnia

C. Ses Parres

C. Barracar Alt

C. F.J. Serra
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