Entra

Preus 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

Situació castell de Bellver
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 .
▸

▸
▸

Característiques de l’edificació
CASTELL DE BELLVER
ARQUITECTURA

▸
▸
▸

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, en forme de cercle perfecte, amb un radi de 11,58 m. i actualment hi trobam set escultures
d'estil clàssic. També hi ha 34 cadires, sis canons i 16 portes. La gran porta d'entrada fa 2,25 m
d'amplada. Al primer i al segon pis estan els habitacles i la cuina tot això amb una balconada que dona al
pati, on hi veim 22 arcs en cada planta formats per 22 columnes en el primer pis i 44 en el segon. Per
últim hi ha un terrat que té unes vistes espectaculars. En aquest terrat trobam una base de canó que
mesura 2,70 m x 1,74 m.

▸
▸

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.

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.

▸
▸
▸

·Si vols saber arribar amb l’ajuda d’un mapa cerca a “Google Maps.” I troba l'itinerari que més
et satisfaci!!.
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Haga clic para modificar el estilo de
subtítulo del patrón

CONSTRUCCIÓ:
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.


REI JAUME II

El cas.






CASTELL COM A
El castell va fer, al principi, les funcions residencials per les
quals fou construït, en temps dels reis Jaume II, Sanç i
RESIDÈNCIA
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 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.



·1395.Residència durant uns quants mesos de Joan I d'Aragó.



El castell de Bellver on van viure varis virreis.

CASTELL 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.
CASTELL

CASTELL COM A RESIDÈNCIA






El castell de Bellver es va construir per a que fos la residència del
rei Jaume II però quan es va acabar de construir el rei Jaume II
va morir, per tant no el va poder habitar .
Aleshores va deixar el castell al seu fill el rei Sanç i desprès el va
habitar en Jaume III fins que es va morir . Els següents anys va
ser utilitzat com a presó fins al 1394, ja que la pesta va fer que
els homes més importants de Mallorca l'utilitzassin com a refugi
i residència , entre ells en Joan I . En el 1408 va viure al castell
en Martí l'Humà , el rei d'Aragó .
En el segle XVII va ser residència d'alguns virreis i desprès
d'aquests només el varen habitar alguns presoners .
CASTELL

REI SANÇ I

CASTELL COM A PRESÓ
(PERSONALITATS LLIGADES)

CASTELL LA ACTUALITAT






Avui en dia el castell i el bosc que l'envolta és propietat de
l'Ajuntament de Palma i és una gran atracció pels
residents i per els 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...




MUSEU
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Passadisos


E l diume nge , 30 de G e ne r de 2011 e s va
de s c obrir un pa s s a dis s e c re t a l C a s te ll de
B e llve r. De mome nt s 'ha n troba t c inc
gla ons .



Ta mbé s 'ha de s c obe rt una c a na litza c ió de
c e rà mic a a mb un gros s or de 40 c m. Podria
a rriba r fora de l c a s te ll.



J a fa te mps que e s pe ns a que hi podria ha ve r
un túne l s ubte rra ni re ia l que a rribà s fins a l
Pa la u de l'Almuda ina , pe rò ma i no s 'ha
troba t.

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 vengarse, 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.



LA COVA


ERMITA DE SANT ALONSO AL BOSC


Alons o Rodrígue z G óme z (1531-1617) e s va fe r
je s uita de s pré s de pe rdre a la s e va dona i a
la s eva filla . E ntre e ls a nys 1573 i 1576 qua n
n'e ra a lc a id e l proc ura dor Pe re de Pa c s .
Alons o s olia a c ompa nya r e l pa re B orra s à
qua n puja va a l c a s te ll a c onfe s s a r a J oa na de
Pa c s , ge rma na de l a lc a id viudo i c ria dora de
le s s eve s qua tre fille s , re s ide nts a B e llve r.
Alons o Rodrígue z a profita va e l tra je c te pe r
re s a r e l ros a ri. E n una d'a que lle s puja de s a l
puig, fa tiga t pe l lla rg c a mí de s de l c ol.le gi
de ls je s uïte s , que e s troba va intra murs , la
Ma re de De u s e li a pa re gué i li e ix ugà la s uor

GRAFITIS I MARQUES


Al lla rg de la his tòria de l c a s te ll molte s pe rs one s va n e s c riure
gra fitis a le s s eve s pe dre s .
Ma rque s de ls obre rs .



E ls obre rs a ntiga me nt fe ie n ma rque s (e s tre lle s ,qua dra ts
,c e rc le s ...)a le s s eve s pe dre s pe r que e ls pa gue s s in e l jorna l.
G ra fitis d'a ltre s pe rs one s .




Altra ge nt ta mbé va fe r gra fitis e n forma dibuixos , d'ins c ripc ions ,
pos a nt da te s , noms , e tc ... s e gura me nt qua n e s ta ve n c a ptius
da rre ra e ls s e us murs .




(C om une s que pos e n vive Na pole ón o Ma nue l S oria no y Arc o.)
Marca d’un obrer
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REI 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'Escarlamuda 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.



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.



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 septembrede 1276, jurant els
privilegis i el tractat de franquesa del Regne de Mallorca. El
Regne de Mallorca estava format per Mallorca, Eivissai
Formentera; els comtats de Rosellói Cerdanya; el feu de la vila de
Cotlliure, el senyoriu de Montpeller, la baroniade Montpeller, la
baronia d‘Omeladés i el vescomtat de Carladès. L'illa de Menorca,
encara regida pels musulmans, li retia vassallatge.




JAUME II
 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.

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.
CONSTRUCCIÓ PERE SALVÀ

PERSONATGES DEL CASTELL
·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. ·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.
Luys de Lacy (Cádiz 1772 – Palma de Mallorca 1817) Militar espanyol que es va
pronunciar a favor de la Constitució espanyola quan el rei Ferran VII va tornar a
Espanya. Per aquest motiu l'arrestaren i finalment l'afusellaren als fossars del
Castell de Bellver.·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.
.
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VEGETACIÓ


















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
espèc
Romaní
Segurament és 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 i literats. També la cultura popular reflecteix la predicció per aquesta planta. Al romaní se li
atribueixen moltes virtuts medicinals (cura cops, serveix per a la boca escaldada...)
Aladern
Poc freqüent i difícil d'identificar. La fusta fa una 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 març. A Menorca es diu Llampuguera.
Mata
Sens dubte, és un dels arbusts més comuns i més coneguts. A l'estiu despren una olor molt agradable. Les
seves fulles són lluentes per damunt i deslluïdes 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 semblants 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
només té una classe de flors: o masculines o femenines. El fruit del garrover, la garrova, és dolça i
molt apreciada pel bestiar. Antigament se'n feia sucre. Hom 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. Malgrat el cultiu del garrover, com el de l'olivera, resta quasi abandonat, últimament, però
s'endevina un futur més prometedor a causa de les aplicacions industrials que tenen les garroves com
a primera matèria.

ANIMALS DEL BOSC 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.
CADERNERA
PROCESSIONÀRIA
TUDÓ
CONILL
SALVATGE

OC
I

RECORREGUT 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
es
Haga clic
para modificar
el estiloi de
necessita almenys una horasubtítulo
caminant.
Pel
camí
del
patrón
podem veure animals, arbusts, arbres, etc. i
gaudir de tot l'entorn natural.

COLUMPIS
Aquest es un dels dos parcs del castell de
Bellver.
Nosaltres en l'altre
Haga clic para modificar el estilo de
subtítulo del patrón

QUE DIVERTIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NORMES DEL BOSC DE
BELLVER
· 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-lesés perjudicial en un
bosc petit com el de Bellver.

Haga clic para modificar el estilo de
· Si vas en bicicleta no circulis mai pels senders
de l'interior
bosc,
subtítulo
deldelpatrón

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.

OCI
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.

Haga clic paraColecció
modificar
el estiloDespuig
de
Cardenal
subtítulo del patrón

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,
Haga clic
para modificar
el del
estilo
de
carrusels,
al recinte
castell.
subtítulo del patrón

PROBLEMES

JOEL
•

1.Si sumam els canyons més les cadires de la planta baixa, ens dona un nombre
multiple de 10?

•

2.Si restam el nombre de lletres del nom de la bruixa del castell al del nombre de les
escultures que trobam a la planta baixa del castell, quin és el resultat ?

•
•

3.Els arcs de les dues plantes, sumats, donen el nombre exacte de les columnes de la
segona planta ?

•

4.Quina és la superfície de la base del canó del terrat del castell ?

•

R. 4,698 m3

•

5.Quant mesurarien d'alçada 49 “Torres del Homenatge.”

•

R.1.617 m.

•

6.Si restam el anys que va apareixer la prossecionària al bosc de Bellver amb aquest
any(2011) dona l'any que fusilaren a Lacy?

•

LIZA
• Si restes l'any en que va ser alliberat en
Jovellanos amb l'any en que va ser afusellat en
Luis de Lacy.És cert que surt els anys en que
va estar empresonat en Jovellanos?
Si sumes el nombre de columnes que hi ha al
primer pis,més les portes que hi ha al
paticentral, li descomptes la meitat de la
suma,éscert que surt el nombre de cadires que
hi ha al pati central?

ANA
• ·Si restes la diferencia entre el nombre
del mes en què va morir Emili Darder i
el
rei Sanç I, surt el nombre
d'estàtues que té el pati d'armes del
castell de Bellver.
• En quin mes va morir Sanç I ?

DANI
• Si sumam l'any que va nèixer en Jaume II mes
l'any en què va morir. Surten les tres últimes
xifres de l'any en què varen alliberar en
Jovellanos?
•

JERRY
• Si a l'any que varen fusellar a Luis de Lacy li
restam l'any de la detenció d'en Jovellanos és
veritat que ens surt el nombre del segle en què
el castell va ser construit???
•

PAULA I MARÍA
• Quants d' anys fa que va morir en Jaume
II? És veritat que són els mateixos anys
que els anys que té el castell ?

IVAN I ROBERTO
• 1.Si el nombre de graons de la torre de l'homenatge
es multiplica pel nombre de torres del castell, és
veritat que et surt l'any en que es va començar a
construir el castell de Bellver?
• 2.Si el nombre de torres del castell de Bellver es
multiplica pel nombre d'estàtues del pati inferior
de castell, és veritat que surt el nombre de graons
de la torre de l'homenatge?
•

PAULA I LUCÍA
• 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?

•

