Visita la seu del
Consell de Mallorca:

El Palau del Consell

Presentació
Les visites al Palau del Consell permeten conèixer una part
important de la història de Mallorca. L’edifici, obra de l’arquitecte
Joaquín Pavía y Birmingham, que seguia els models del gòtic
internacional i va ser construït per allotjar l’antiga Diputació
Provincial, és ara la seu central de l’actual òrgan de govern
de Mallorca. Hi destaca la façana neogòtica que s’inspira en la
de la Llotja de Palma i la magnífica escalinata principal que
condueix a la planta noble i la sala de sessions on podem veure
una ampla galeria d’obres d’autors mallorquins.
A més de conèixer la història de l’illa dels segles passats, a través
de l’arquitectura, l’escultura i la pintura, la visita al Palau del
Consell també ens permet endinsar-nos en un passat recent i
fins fa poc desconegut. Sota l’escalinata hi un dels refugis
antiaeris que va protegir les vides de molts homes, dones i
infants durant la Guerra Civil.
L’activitat també servirà per apropar la institució a la
població més jove, perquè pugui assabentar-se del
funcionament i dels serveis que presta a la ciutadania i als
ajuntaments.

Visita la seu del Consell de Mallorca:
el Palau del Consell

Nivell educatiu: segon cicle d’educació primària, educació secundària, batxillerat,
formació professional bàsica, cicles formatius, educació d'adults i educació especial.
Lloc: Palau del Consell (C/ de Palau Reial, 1, Palma)
Temporada: tot el curs escolar
Horari: de dimarts a divendres de 9.30 a 13.00 h
Lloc de trobada: entrada del Palau del Consell
Durada: 1 hora
Capacitat: grup classe
Organització i execució: Direcció Insular de Relacions Institucionals

Més informació i reserves:
visites@conselldemallorca.net
971 219 741
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Descripció
Coneixem l'edifici neogòtic del Palau del Consell de Mallorca: els seus orígens i els
elements artístics i arquitectònics més característics. Visitam l’Escala d’Honor, el refugi
antiaeri, la planta noble, la Sala d’Audiències i el Saló de Plens. Presentam la institució de
govern de Mallorca: organització, funcions i serveis que presta a la ciutadania i als
ajuntaments.

Objectius
Visitar el Palau del Consell i conèixer el Consell de Mallorca, com institució propera a
la ciutadania i les seves funcions principals.
Conèixer una part de la història de Mallorca.

Continguts
Bloc 1 L’edifici
Història i funcions de l’edifici
Descripció dels elements més emblemàtics:
1. L’arquitectura i l’escultura
2. Els gegants
3. L’Escala d’Honor
4. El refugi antiaeri
Bloc 2 La institució pública
El Consell de Mallorca
El govern de l’illa: organització i funcions
Els serveix que presta a la ciutadania i als ajuntaments

Observacions
El transport fins al punt d’inici de l’activitat és a càrrec del centre.
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