
MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ D’UN 
PROJECTE DE VISITES GUIADES I TALLERS A LES PEDRERES A L’AIRE 
LLIURE DEL BOSC DE BELLVER* 

 

Durant els primers mesos de l’any 2020 s’ha duit a terme un projecte de neteja i 

reparació del mur de tancament de la principal pedrera a l’aire lliure del bosc de Bellver, 

de la qual procedeix una part important del material constitutiu del Castell. Ara 

l’objectiu principal és donar a conèixer al públic general, a través de visites educatives i 

visites amb taller per al públic familiar aquest espai recuperat.  Unes pedreres que ens 

expliquen diferents fases de construcció, tècniques, eines i materials a una cultura que 

modela un paisatge propi i elements patrimonials on es reafirma la importància del 

marès.  

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

- Potenciar el coneixement i valoració del castell de Bellver com a part de la 

nostra història i del nostre patrimoni 

- Conèixer l’entorn que l’envolta 

- Valorar el marès com material de construcció predominant a les Illes Balears i 

que, per tant, influeix al seu paisatge 

- Descobrir les diferents tècniques d’extracció a altres èpoques 

- Desenvolupar responsabilitat amb el patrimoni que hem de protegir  

- Educar en valors i crear ciutadans identificats amb la seva memòria cultural 

- Responsabilitzar als ciutadans de la cura i manteniment del bosc i les 

construccions humanes que hi són presents 

- Analitzar l’impacte paisatgístic que té l’activitat humana. 

 

ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT   
 

- L’activitat tindrà lloc durant 6 dissabtes consecutius els mesos de setembre i 

octubre de 2020 

- Cada dissabte es realitzarà una visita comentada per a públic adult i una visita i 

taller per a públic familiar.  

- La visita per adults tindrà una durada d’una hora, la visita i taller familiar tindrà 

una durada de una hora i trenta minuts. El tems total  previst per a desenvolupar 

l’activitat és de 15 h. 



- La visita començarà al castell de Bellver i finalitzarà a la pedrera de ponent. 

- L’adjudicatari ha d’habilitar un sistema de reserves 

 

CONTINGUTS QUE HA DE INCORPORAR EL PROJECTE 

 

- Context històric: Regne Privatiu de Mallorca, construccions medievals. 

- Construcció del Castell: Fases constructives, materials (tipus de pedra, la seva 

procedència i funcions); Altres Materials. 

- Funcionament de les pedreres: professions durant l’edat mitjana, elements clau, 

vocabulari, transport, tractament de la pedra, marques de canters... 

- Altres pedreres al bosc, a Palma i a Mallorca. Situació geoestratègica. 

- Historiografia del bosc de Bellver i les seves pedreres. Descripcions de G.M. de 

Jovellanos. 

- Els camins del bosc i la seva relació amb les pedreres. 

 

* Donades les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia covid 19 l’adjudicatari 

s’haurà de responsabilitzar del compliment de les normes de seguretat per part dels 

assistents a les visites i tallers. 


