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El Parlament
L’edifici seu del Parlament de les Illes Balears està situat entre els carrers Conquistador i 
Palau Reial, en el centre històric de la ciutat de Palma.

Antiga seu del Círculo Mallorquín, entitat exclusiva de l’alta societat mallorquina, es començà 
a construir l’any 1848 segons el projecte de l’arquitecte Antoni Sureda. La seva configuració 
actual data de la important reforma realitzada entre els anys 1913 i 1918 per l’arquitecte 
Miquel Madorell.

L’any 1983 l’edifici passà a ser la seu del Parlament de les Illes Balears. Es van adaptar les 
sales i les dependències a l’activitat parlamentària respectant amb molta cura els valors 
artístics i arquitectònics. 



Planta Baixa

Entrada Conquistador
Entrada principal a la seu del Parlament. 
Des del vestíbul es pot accedir a la sala 
d’Actes. 

A nivell artístic destaca l’escultura Fita de la 
paraula de Josep Maria Sirvent i les pintu-
res de Rafa Forteza i Enric Riera.
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Entrada Palau Reial
És l’espai més lluminós i diàfan de tot l’edifici, 
des del qual s’accedeix a la gran majoria de 
dependències. A més del mobiliari original 
del Círculo Mallorquín, es poden contemplar 
l’escultura de Joan Costa titulada Hemicicle 
del Diàleg i obres pictòriques de gran interès 
d’artistes tan prestigiosos com Cerdà, Ros-
selló, Pizà, Ribas, Tarrassó, Maraver, Puget, 
Torrent i Vives Llull.
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Sala de Passes Perdudes
Espai contigu a la sala de Plens, s’utilitza per 
a actes protocol·laris diversos. 

Els quadres, de grans dimensions, són En-
trada de Jaume I a Madina Mayurqa de Ri-
card Anckermann i Entrada de Carles V a la 
Ciutat de Mallorca de Joan Bauzà.

La fusta del parquet és original de 1884. Les 
columnes, d’ordre jònic, tenen una sanefa 
de bronze daurat en el terç inferior.

4 Gabinet de Presidència 
5 Vestíbul principal 
6 Entrada Palau Reial  
7 Sala del Senat  
8 Sala de Plens o Sala de les Cariàtides  
9 Sala Groga 
10 Sala de Passes Perdudes 
11 Sala Montenegro  

12 Biblioteca
13 Sala Verda 

1 Entrada Conquistador  
2 Antic restaurant  
3 Sala d’Actes
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Sala Montenegro
Actualment s’utilitza per a les recepcions i 
audiències oficials de la Presidència.

Les pintures, de Roberto Montenegro, són 
una exaltació idíl·lica de l’home i del paisat-
ge mallorquí i representen els treballs agraris 
i mariners de l’economia insular de principis 
de segle XX. 

Els mobles, d’estil Lluís XV, amb marque-
teria incrustada, procedeixen de Filipines.

Sala del Senat
En aquesta sala es reuneix la Mesa del Par-
lament. Hi trobam els retrats de SS.MM els 
reis emèrits i els presidents i les presidentes 
del Parlament.

S’hi manté part del mobiliari original. El par-
quet té incrustacions de banús i caoba. La 
xemeneia de marbre ressalta pel seu relleu 
d’alabastre. Hi destaca la pintura Al·legoria 
de l’Alba situada al sostre realitzada per Ri-
card Anckermann.



Sala de Plens o Sala de les Cariàtides
Antiga sala de balls, festes i concerts del Círculo Mallorquín, actualment és la sala de Plens 
del Parlament de les Illes Balears. 

Les pintures, així com la resta de la decoració, són d’estil neoclàssic i neoegipci. Les carià-
tides, situades als laterals, donen nom a la sala.   



Biblioteca
La biblioteca és pública, està especialitza-
da en temes jurídics i disposa de més de 
16.000 volums catalogats.

El mobiliari és original de l’època i les pres-
tatgeries de fusta noble.

És l’única sala de l’edifici que manté la seva 
antiga funció.

Sala Verda
És una de les dues sales on es reuneixen 
les comissions parlamentàries.

Està decorada amb pintures de temàtica 
natural.

A nivell decoratiu destaca la falsa claraboia 
i els vitralls i agafadors de portes i finestres 
d’estil modernista. 



www.parlamentib.es
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