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introducciò

El Castell de Bellver,  que vol dir bona vista, i que 
antigament s'anomenà Pulchroviso 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, (illa de Mallorca, arxipèlag de 
les Illes Balears )

Es troba situat a una muntanyeta anomenada  el 
Puig de sa Mesquita .



  

História

El castell va ser ordenat constuir per a en Jaume II 
entre els anys 1300 i 1311. El rei Jaume II el va construir 
perque fos la seva residència, però quan el va acabar de 
construir, es va morir, per tant mai nova poder viure al 

castell. 
L'arquitecte d'aquesta construcció, va ser en Pere Salvà. Els 
picapedrers de la construcció, utilitzaven distints signes per 
diferenciar cada roca, la majoria  eren roques de la mateixa 
muntanya on estava situat el castell. Quan es necessitaven 

pedres més fortes, es portaven de Portals Vells i de 
Santanyí. 



  

Persones lligades al castell

·Antoni Despuig Dameto (1745 Palma-1813 Lucca.)  fou cardenal, i vis qué molt 
temps a Itàlia, on després morí. Tingué molt d'interès en la escultura clàssica, i 

la seva col·lecció es troba al Castell  de Bellver.

Lorenzo Pérez Martínez (? - ?) va ser un virrei que ocupà el Castell de Bellver 
com a refugi a causa de la pesta.

·Gaspar Melchor de Jovellanos (Baltasar Melchor Gaspar María de Jove Llanos 
i Ramírez.)

·Alexandre Jaume i Roselló (Montevideo 1879-Palma de Mallorca 1937) fou 
periodista i polític socialista espanyol. Va fer possible el 1933 que el castell i el 

bosc de Bellver passàs a ser de l'Ajuntament de Palma. Fou empresonat al 
castell i finalment afusellat.



  

MISTERIS

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.

Els obrers antigament feien marques (estrelles ,quadrats ,cercles...)a les seves 
pedres per que els paguessin el jornal. 

El diumenge, 30 de Gener de 2011 es va descobrir un passadís 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. 



  

Al bosc
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 vegetació característica del bosc de Bellver és la vegetació 
pròpiament mediterrànea: el pi, el romaní, l'aladern, la mata, 
l'ullastre, el garrover, l'estepa, l'esparraguera,  etc.  Ara en 

descriurem algunes espècies.



  

Temps lliure
El Castell de Bellver avui en dia és el museu d'història de la ciutat i a 
més alberga la col·lecció Despuig de escultura clàssica, però, també es 
celebren festes com per exemple concerts de música clàssica.

La Policia Muntada vetlla per la seguretat del parc de Bellver i la del castell. 
Però també tenen temps per divertir-se i participen a les festes i a moltes 
de les celebracions que es fan a Palma. També fan exhibicions de cavalls, 
carrusels, al recinte del castell.

Per caminar per l'entorn de Bellver hi ha 
camins pel bosc.

Per fer tot el recorregut del perímetre del parc es poden fer quasi 
cinc quilòmetres i es necessita almenys una hora caminant. Pel camí 
podem veure animals, arbusts, arbres, etc. i gaudir de tot l'entorn 

natural.
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