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Introducció(Situació)

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 .



  



  

Introducció(Com 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.

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.
·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.



  



  

Introducció(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.

ESTRUCTURA                       
La seva estructura està formada per una murada, un fos i un tambor de dos pisos amb 
un pati d'armes central,ques es un cercle perfecte.Actualment en aquest pati hi trobam 
set estatues perteneixents a la cultura classica,sis homes i una dona. Al primer i al segon 
pis estan els habitacles, la cuina... tot això amb una balconada que dona al pati. Per 
últim hi ha un terrat  que té unes vistes espectaculars.

L'edifici té quatre torres cilíndriques, tres aferrades a ell i una altra més alta i separada 
anomenada la torre de l'homenatge, que es comunica amb el castell per un pont. A la 
base de la torre hi ha una cisterna usada com a presó que l'anomenen l'Olla. Té 33 

metres d'alçada i la recorr una escala de caragol amb 115 escalons.
 Tota la fassana del  castell està coberta per marques d'obrers  i de presoners que avui 

en dia  estan    molt ben conservades. 

Aquest castell està ple d'història des del segle XIV fins avui en dia i si ho visitau ho 
podreu comprovar .



  

Introducció(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

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



  



  

Personalitats(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.



  



  

Personalitats(JaumeIII)
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.



  

Personalitats(Antoni Despuig 
Dameto)

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.



  



  

Personalitats(JaumeII)

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. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_setembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1276
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_de_Mallorca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_de_Mallorca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mallorca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_d'Eivissa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Formentera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossell%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cerdanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cotlliure
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montpeller
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montpeller
http://ca.wikipedia.org/wiki/Omelad%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vescomte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carlad%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Menorca


  

Personalitats(

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

pesta.



  

Personalitats(Gaspar Melchor de 
Jovellanos)

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.

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


  



  

Personalitats(Alexandre Jaume i 
Rosselló)

Alexandre Jaume i Roselló (Montevideo 
1879-Palma de Mallorca 1937) fou 

periodista y 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 afussellat.



  



  

Personalitats(Pere Salvá)

(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



  



  

Personalitats(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.



  

Histories fantastiques(Cova 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.



  

Buu!Buuuuuuuu!



  

Histories fantastiques(Grafitis)

Al llarg de la història del castell moltes persones van escriure grafitis a les 
seves pedres.

                                    Marques dels obrers.

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

  
                                        

                                                           
                                                          Grafitis d'altres persones.

Altra gent també va fer grafitis en forma dibuixos,  d'inscripcions, posant 
dates, noms, etc... segurament quan estaven captius darrera els seus 

murs.
(Com unes que posen vive Napoleón o Manuel Soriano y Arco.)



  

Histories Fantastiques(San Alonso 
Rodriguez)

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.   



  



  

Histories Fantastiques(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



  

Temps lliure(Normes del Castell)
Camina sempre pels senders per evitar trepitjar
plantes que, amb les seves arrels, aguanten la 

                         terra fèrtil del bosc.

· Emporta't el fems a casa; tots volem el bosc net.

 · Deixa les flors i plantes en el seu lloc; arrebassar-les
         és perjudicial en un bosc petit com el de Bellver.

                    · Si vas en bicicleta no circulis mai pels senders de 
                      l'interior del bosc, ja que accelereries l'erosió.

                     · No facis mai foc.

            · Passeja per Bellver i observa; els teus sentits t'ho agrairan.
                       

                      · Bellver es fràgil, respectem-lo.



  

Temps lliure(Policia Muntada)

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.



  

Temps lliure(Per fer esport)

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.



  



  

Mide 1'45 m



  



  

Me la pego seguro
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