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SA POBLA
LAT. 39,766263 LONG. 3,029029
È1

LAT. 39,770383 LONG. 3,0233
È5

L'actual estació de sa Pobla fou construïda l'any 2000 en motiu de la 
reobertura de la línia ferroviària. Es troba a uns 400 metres de l'antiga 
estació atès que el tram de línia ferroviària que penetrava dins el nucli 
urbà va ser desafectat. 

LAT. 39,770244 LONG. 3,028071
È2 Antiga estació de sa Pobla

L’antic edifici de viatgers de Sa Pobla és d’una sola planta, amb teulada a 
dues vessants. L’estació sempre resultà petita pel gran volum de
mercaderies que generava la comarca. Per això el magatzem de l’estació 
construït l’any 1878 fou modificat l’any 1906 quan es va perllongar el 
moll. Al 1946 s’hi va edificar una gran porxada.
L’estació, en origen, tenia un edifici de viatgers, magatzem, moll cobert, 
carbonera, cotxera, giratòria i aiguada amb un magnífic dipòsit de fosa.

LAT. 39,76989 LONG. 3,024697
È3 Ajuntament

L'edifici va ser construït des dels seus inicis com a casa consistorial, 
segons projecte de l'arquitecte Joan Sureda Villalonga. Les obres
començaren el 1812 i duraren 10 anys, essent la data d'inauguració oficial 
l'any 1822. Presenta una simetria entre la façana principal i posterior i 
que s'ha adaptat perfectament a les reformes urbanes que donaren lloc a 
les places Major i de la Constitució.

LAT. 39,769572 LONG. 3,024322
È4 Plaça Major

Església que es començà a construir l'any 1696 sobre una ja existent que 
datava de l'any 1366.  L'església es de planta basilical. L'orgue és de 
Damià Caimari, datat l'any 1717. La capella del Roser del dominic palmesà 

L'antic casal de Can Planes, construït a finals del segle XIX, va pertànyer a 
una  notable família poblera, els Planes, fins a l'any 1972 en què l'edifici 
fou adquirit per l'Ajuntament i convertit en el museu d'etnologia i història
local. En l'actualitat és la seu del Museu d'Art Contemporani i del Museu 

LAT. 39,770042 LONG. 3,019738
È6 Museu Can Planes

LAT. 39,768057 LONG. 3,021277
È7 Can Llaveta

És un edifici aïllat de grans dimensions que ocupa la illeta sencera,
amb jardins i terrasses exteriors a diferents nivells. L'edifici és molt unitari 
i està construït en pedra amb una factura de molta qualitat. Funcionà 

Amb la reobertura de la línia l’any 2000 s’habilità una nova estació i es 
destinà l’antiga a equipaments culturals.
En el moment de la recollida de patates Sa Pobla generava un gran volum 
de mercaderies, fins al punt que el ferrocarril hi destinava una
locomotora que tan sols feia viatges de càrrega de Sa Pobla fins a Son 
Bordils. Des de l’estació entrava per una via morta fins al magatzem de la 
Cooperativa Agrícola Poblera. Aquesta línia es va muntar el 1939 i es va 
desmuntar el 1958.
Sa Pobla va ser, sens dubte, un bon exemple de la importància del
transport de mercaderies als Ferrocarrils de Mallorca. Prova d'això foren 
les més de 289.000 tones de càrrega transportades en un sol any (1946) 

Fra Jaume Garau data de la mateixa època de l'orgue. 

de la Jugueta. 

Estació de sa Pobla

Plaça Major Can Llaveta

Església parroquial de Sant Antoni Abat

al llarg dels 211 km de línies en servei en aquell moment.

Resultat de la reforma dels espais públics duta a terme l'any 1877 donant 
lloc a una plaça de notables dimensions. Els diumenges s'hi celebra el 
mercat obert.

com a clínica des de finals dels anys 50 fins l'any 1970.
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