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Tarifes i horaris
Tarifes:
adult 2,50 euros
estudiant 1,00 euros
jubilat 1,00 euros
Horaris:
D'estiu:
de l'1 d' abril al 30 de setembre
de dilluns a dissabte 8:30 a 20:30
diumenges i festius 10:00 a 18:30

D' hivern:
de l'1 d' octubre al 31 de març
de dilluns a dissabte 8:30 a 18:45
dissabtes i festius 10:00 a 16:30

Situació del castell
El Castell de Bellver, que vol dir bona vista, es troba situat al costat oest
de la badia de Palma, a més de 100 metres sobre el nivell de la mar, a la
ciutat de Palma de Mallorca (illa de Mallorca, arxipèlag
de les Illes Balears )
Es troba situat a una muntanyeta anomenada el Puig de sa Mesquita .

Aquí es troba el castell
de Bellver

Com podem arribar-hi
El castell de Bellver es troba al carrer Camilo José Cela
07015 a un petit monticle anomenat Puig de Mesquita.
Coordenades 39 33 49.69 N 2 37 9.73 E .
Un exemple d'itineari podria ser aquest: Sortint del carrer
Catalina March, continuant pel camí de Son Rapinya, seguint
per l’avinguda Picasso, carrer Son Armadams i, finalment,
carrer Camilo José Cela.

Aquest es el carrer
Camilo José Cela

Com arribar-hi amb autobús
Es pot arribar amb les línies d’autobusos 3, 20, 46 i el
turístic:
-Amb el bus 50 (turístic) que atura just al castell.
-Amb els busos 3 i 20.
-També es pot agafar el 46 (pel terreno) de l'EMT de
Palma.

Com arribar-hi a peu

Aturada Plaça Gomila, pujada a peu. Tarda uns 20 minuts.

Aturada carrer Joan Miró, 16, pujada a peu pel carrer Bellver i escala.
-També la possibilitat de pujada a peu 2,5 Km. pel carrer Camilo José Cela a
través del bosc. No està senyalitzat.
·Parada de taxis a l’inici del carrer Camilo José Cela (971 40 14 14.)
·Al final del carrer Camilo José Cela hi ha l’ aparcament públic.
Si vols saber arribar amb l’ajuda d’un mapa cerca a “Google Maps.” I troba
l'itinerari que més et satisfaci!!!

Caracteristiques de l'edificació
El castell de Bellver va ser construit pel rei Jaume II.
L'arquitecte va ser Pere Salvà.
La construcció és d'estil gòtic català, està fet amb marès
estret del subsol que hi ha davall el castell. És per això hi ha
un gran laberint de coves que es poden veure al bosc. Es
l'únic castell d' Espanya i un dels quatre d'Europa de planta
circular.

Aquest era en
Jaume II
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●

La vegetació característica del bosc de Bellver
és la vegetació pròpiament mediterrània: el pi,
el romaní, l'aladern, la mata, l'ullastre, el
garrover, l'estepa, l'esparraguera, etc.
Ara en descriurem algunes espècies.

Romaní
Segurament es l'arbust més agradable de la nostra garriga. Planta
olorosa i medicinal, sempre verda, que arriba al metre, o més
d'alçada, amb flors blaves o roses.
Freqüentment ha estat objecte d'atenció dels poetes o literats.
També la cultura popular reflecteix la predicció per aquesta
planta. Al romaní se li atribueix en moltes virtuts medicinals (cura
cops, serveix per a la boca escaldada...)

Aladern
Poc freqüent i difícil d'identificar. La fusta fa un
olor desagradable. La vora de les fulles pot esser
sencera o tenir dentetes fines, però, si s'observa a
contrallum , té una franja translucida. Les flors són
petites, sense petals i d'un groc verdós. Floreix pel
febrer i maig. A Menorca es diu Llampuguera

Mata
Sense dubte és un dels arbusts més comuns i més coneguts. Al
estiu despren una olor molt agradable. Les seves fulles són
lluentes per damunt i deslluides per davall. Del seu fruit,
llentiscle o llentiscla, antigament se'n treia un oli per fer llum
de cruia. Constitueix un bon menjar pels tords. Les fulles han
estat tradicionalment emprades com a planta medicinal per
combatre diarrees.

Ullastre
Aquest arbre té les fulles molt sembalnts a les
de l'olivera, però és molt més petit, i tampoc
no en té el tronc característic. La fusta
d'ullastre és molt dura i s'utilitza per fer
arades, mànecs d'eines, formes de sabata

Garrover
El garrover és una planta dioica, es a dir que a
diferència de la majoria d'altres plantes, cada individu
nomès té una classe de flors: maculines o femenines. El
fruit del garrover, la garrova, és dolça i molt apreciada
pel bestiar. Antigament se'n feia sucre. Tothom diu que
la farina obtinguda de les garroves s'emprava per
aturar les diarrees i, també, que el suc de les garroves
verdes fa desaparéixer els fics.

Animals del bosc del castell
de bellver
Els animals més habituals del castell de Bellver són:
Els mamífers, poden ser el conill, el ratolí de camp...
Els rèptils, com el dragó...
Les aus, com el gorrió, el ropit, la mérlera, el
rossinyol, el tudó, el puput, el trencapinyons, la
cadernera, les tórtores...
Altres animals poden ser el caragol, la formiga,
l'abella, el mosquit, la papallona llimonera,
l'escarabat, aranya...

La processionària
La processionària no existia a les Illes Balears fins
fa uns quaranta anys, tambè se li coneix pel nom
de cuca de pi . Va aparéixer quan plantaren pins
infestats d'ous prodecents de la Península
Ibèrica. Actualment es prenen mesures per
combatre aquest problema, ja que acaben matant
al pi.

Processionària

Cadernera

Conill salvatge

Tudó

Puput

Papallona llimonera

Dragó

Història
Com a presó
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Com a residència
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Com a presó
Quant als presoners, el castell va ser presó de molts
personatges com per exemple: Gaspar Melchor de
Jovellanos que va ser escriptor, jurista i polític
il·lustrat espanyol. La detenció es va produir l'1 de
març de 1801.
En un primer lloc se'l va traslladar a la Cartuja de
Valldemosa per definitivament empresonar-lo al
castell de Bellver.Va ser lliberat al 1808.

Gaspar Melchor De Jovellanos

També va ser empresonat Luis de Lacy, que
va ser un militar espanyol. Va ser fusellat als
fossals del castell de Bellver el 5 de juliol
de 1817.
Un altre presoner va ser n'Alexandre Jaume, fou un periodista i polític socialista
espanyol que va desenvolupar la seva activitat a les Illes Balears. Precisament ell
va ser el responsable de què el castell i tot el bosc que l'envolta passàs a mans
de l'Ajuntament de Palma, ja que fins en aquell moment era el govern central el
que el gestionava. Amb el cop d'Estat que provocà la guerra civil fou detingut i el
19 de juliol del 1936 fou tancat al castell de Bellver. En febrer de 1937 se'l va
acusar, sense proves, per un Tribunal Militar en consell de guerra. Va ser
condemnat a mort el dia 16 de febrer al costat d'Emili Darder, metge i politic
que va ser el darrer batle republicà de Palma i que també va estar empresonat al
castell.

Castell com a residència
El castell va fer, al principi, les funcions residencials per les
quals fou construït, en temps dels reis Jaume II, Sanç i
Jaume III de Mallorca. També hi va fer estada el rei Joan I,
fugint de la pesta que atacava el continent (1394). Al s. XVII
fou esporàdicament residència d'alguns virreis. Tanmateix,,
com a fortificació, va patir també diferents setges, el
primer, a l'any 1343, durant la campanya de reincorporació
del regne de Mallorca a la Corona d'Aragó, per Pere el
Cerimoniós; el següent, a l'any 1391, durant la revolta contra
el Call, i el darrer, l'any 1521, amb l'únic assalt de la seva
història, durant la Segona Germania.

Com a refugi
El castell de Bellver va ser refugi para els nobles
i mercaders contra la pesta a finals del segle
XIV, també davant els desembarcs turcs en 1521
i davant de les revoltes.Així mateix, el 1652 fou
refugi del virrei Lorenzo Martínez ,quan ciutat de
Mallorca era assolada per la pesta.

El castell en l'actualitat

turistes .
Consta amb un museu a la planta baixa , que
té algunes de les estàtues de la col·lecció del
Cardenal Despuig. A més a més també té
maquetes de les principals construccions
prehistòriques de Palma, peces de l'època
musulmana, romana, i objectes de tot tipus
com estendards , plànols de la
ciutat de
Palma ...
A part de tot això la gent visita el castell i el
bosc per passar una bona estona , fer
esport , passejar...
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La cova de la bruixa Joana
El castell de Bellver conta amb una llegenda en la que la protagonista és una bruixa
anomenada Joana, aquesta bruixa durant uns quants segles ha posat un poc de por al bosc
de Bellver. La llegenda conta això. El castell tenia un alcaid abominable que inventava culpes
i dictava penes capitals. Es conta que se'l veia de nit a la torre de l'homenatge.
Aquest home procedia de la Península, on havia abandonat a la seva dona i la seva filla. El
varen anomenar castellà de Bellver i la seva dona va venir amb la seva filla a Mallorca amb
l'esperança de que la acollís però no li varen obrir les portes del castell, és passà anys
deambulant pel puig. Al cap del temps la filla és va fer donzella i el alcaid es va enamorar
d'ella i la va raptar. La mare per recuperar-la es va fer a l'art de la bruixeria, al final la
filla va morir per voluntat pròpia. Per vengar-se, la mare va crear, amb la seva màgia, a un
cavaller que matà al alcaid. Desprès na Joana va vendre la seva ànima al diable, i es diu que
a l'entrada de la seva cova encara se la pot veure.
Aquesta és una de les moltes histories fantàstiques i misterioses del castell de Bellver i de
Mallorca.

Ermita de San Alonso
Alonso Rodríguez Gómez (1531-1617) es va fer jesuita després
de perdre a la seva dona i a la seva filla. Entre els anys 1573 i
1576 quan n'era alcaid el procurador Pere de Pacs. Alonso solia
acompanyar el pare Borrasà quan pujava al castell a confessar a
Joana de Pacs, germana del alcaid viudo i criadora de les seves
quatre filles, residents a Bellver. Alonso Rodríguez aprofitava el
trajecte per resar el rosari. En una d'aquelles pujades al puig,
fatigat pel llarg camí des del col.legi dels jesuïtes, que es trobava
intramurs, la Mare de Deu se li aparegué i li eixugà la suor del
front. Al lloc del miracle es construí un monolit i al 1885 l'actual
capella.

Passadissos
El diumenge, 30 de Gener de 2011 es va descobrir un passadis
secret al Castell de Bellver. De moment s'han trobat cinc glaons.
També s'ha descobert una canalització de ceràmica amb un
grossor de 40 cm. Podria arribar fora del castell.
Ja fa temps que es pensa que hi podria haver un túnel subterrani
reial que arribàs fins al Palau de l'Almudaina, però mai no s'ha
trobat.

5 glaons
El passadis

Grafitis
Al llarg de la història del castell moltes
persones van escriure grafitis a les seves
pedres.
Els obrers antigament feien marques
(estrelles ,quadrats ,cercles...)a les seves
pedres per que els paguessin el jornal.

Personalitats lligades al castell
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Emili Darder

●

Jaume II

●

Pere Salvà

●

Sanç

●

Jaume III

●

Despuig, Lorenzo i Jovellanos

Jaume II
Jaume II (Montpeller 1243-ciutat de Mallorca 1311), rei de Mallorca, comte de
Rosselló i senyor de Montpeller(1276-1313).
Fou el segon fill mascle de Jaume I el Conqueridor i
Violant d'Hogria. Era net
per línea paterna del rei d' Aragó i comte de Barcelona Pere el Católic i Maria de
Montpeller, i per línia materna del rei Andreu II d' Hongria i Violant de
Courtenay.
Fou germà del comte-rei Pere el gran, i pel matrimoni de les seves germanes
cunyat d' Alfons X de Castella i Felip III de França.
Jaume II fou coronat rei el 12 de setembre de 1276, jurant els privilegis i el
tractat de franquesa del Regne de Mallorca. El Regne de Mallorca estava format
per Mallorca, Eivissa i Formentera; els comtats de Rosselló i Cerdanya; el feu de la
vila de Cotlliure, el senyoriu de Montpeller, la baronia de Montpeller, la baronia
d'Omeladès i el vescomtat de Carladès. L'illa de Menorca, encara regida pels
musulmans, li retia vassallatge.

Emili Darder
Emili Darder i Cànaves (1895 Palma de Mallorca - 1937 Palma
de Mallorca) fou el darrer batle republicà de Palma. Metge i
polític fou un dels intel·lectuals mallorquins més compromesos
amb la modernització i recuperació nacional de l'illa. Va
escriure articles de caràcter polític i cultural en diverses
publicacions , com: La Nostra Terra i el Calendari Mallorquí ,
i de caràcter mèdic a la Revista Balear de Medicina.
Morí el 24 de febrer de 1937 fusellat després de ser
empresonat al Castell de Bellver.

Pere Salvà
(Mallorca s XIII – XIV) Mestre d'obres. Fou, entre els
anys, 1309 i 1311 mestre major d'obres del castell de
Bellver, de Palma. També li són atribuïdes, en 1309, altres
obres en el Palau de l'Almudaina, de Palma.

Construccio den Pere Salvà

Sanç
El rei Sanç I de Mallorca i II de Cerdenya (1276-1324 Formiguera).
Rei de Mallorca, comte de Rosselló i Cerdanya, vescomte de
Carladès, baró d'Omelàs i senyor de Montpeller. Segon fill de
Jaume II i d'Escar- lamuda de Foix. Fou rei al 1302 tot i que el seu
germà gran Jaume també va ser hereu del tron. No va ser hereu
fins que no morí son pare. Com tenia problemes de reuma, quasi no hi
viví al castell.

Jaume III
Jaume III (Sícilia 1315-Llucmajor 1349).Comte de Rosselló i
Cerdanya, senyor de Montpeller i darrer rei de Mallorca. Fill de
Ferran de Mallorca.Tercer fill de Jaume II i d'Isabel de Sabran,
comtessa de Matagrifó. Nasquè a Catània el 5 d'Abril. No coneguè a
son pare perque morí a una batalla (Èlide, Grècia 1316).
Al 5 de Setembre del 1336 es casà amb Constança d'Aragó, filla
d'Alfons IV d'Aragó amb la qual tenguè dos fills: en Jaume IV i
n'Elisabet. El 10 de Novembre de 1347 es casà amb Violant de
Vilaragut i tenguè una filla, n'Esclaramunda.

Despuig
·Antoni Despuig Dameto (1745 Palma-1813 Lucca.)

fou cardenal i visqué molt temps a Itàlia, on
després morí.Tinguè molt d' intrés en la escultura
clàsica, i la seva col·lecció es troba al Castell de
Bellver.

Estatua den Despuig

Lorenzo i Jovellanos
·Lorenzo Pérez Martínez (? - ?) va ser un virrei que

ocupà el Catell de Bellver com a refugi a causa de
la pesta.
·Gaspar Melchor de Jovellanos (Baltasar Melchor

Gaspar María de Jove Llanos y Ramírez.)
(Gijón 1744-Navia 1811) fou escritor, jurista y político
ilustrado espanyol. Fou presoner al Castell de Bellver.

Problema de
Matemàtiques

Si a l'any en que el Castell de Bellver va servir de
refugi contra la pesta li restam l'any en que va
morir en el rei Sanç i al resultat li restam el
nombre de cadires del pati d'armes i li sumam el
nombre de canyons que hi ha al pati central, es
veritat que surt el nombre de columnes d'adalt del
pati d'armes?
Si és que no digues quantes columnes surten.
Resposta: ...............................
Fet per: Lucía Haba i Paula Manuz

Treball fet per na
Paula Manuz
i na
Lucía Haba

