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DADES GENERALS
NOM DE L’ESTABLIMENT
Ubicació/ Adreça
Districte/ Barri
Ref. Cadastral
Planificació
Qualificació

Bar Central (antic Cafè del Coll)
c/ Cardenal Rossell, 80
El Coll d'en Rabassa
3981504DD7738B0003SO
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatge unifamiliar
Nre. plantes: Una planta baixa més una alçada
Època/antiguitat
1940: data cadastre
Estil
Autor
-

ESTABLIMENT
Local comercial ubicat a la planta baixa
Any d’obertura:

1905

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 261 039
XARXES SOCIALS
Facebook
@barcentralmallorca
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment ubicat al coll d’en Rabassa que es dedica des de 1905 a la restauració. Ofereixen
berenars, cafès, tapes, variats i menús. A més de ser el bar del barri també serveix com a seu de
la penya mallorquinista, per tant, els clients i clientes es reuneixen al local per veure els partits
de futbol de l’equip mallorquí.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
La façana de l’establiment destaca pels seus tres arcs compostos de vidrieres que permeten
l’entrada de llum al local. Damunt de l’arc central trobem el rètol de color marró fort i clar on
s’especifica l’any d’obertura del local i el nom de l’antic local (Cafè del Coll).
2.2 INTERIORS
L’interior destaca per ser molt ample amb espai suficient per posar moltes taules. Compta
amb una barra bastant llarga on trobam els variats que tenen exposats per a la clientela.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor històric de les activitats comercials: Establiment amb més de 100 anys d’antiguitat
dedicant-se a la mateixa activitat.
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3. INTERVENCIONS
Des del punt de vista del foment al comerç serà receptora de totes aquelles intervencions que
s’implementin atenent al seu grau de protecció.
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES
1905 – Es va obrir el local.
A finals de desembre del 2006 es va fer una reforma, canviant tant la seva imatge de l’exterior
com de l’interior. En aquest sentit, es va mantenir la estructura intacta però amb alguns canvis.
Destaca la clientela habitual, veïns de tota la vida fins i tot persones que de joves ja acudien al
bar Central.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A
Alta
2019
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
20/05/2021
Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Central+Bar+Restaurante/@39.5514582,2.6962783,15z/data=!4m2!
3m1!1s0x0:0x8c78274ebf421a90?ved=2ahUKEwiUw77T7r3gAhV8WhUIHaQTBYoQ_BIwDnoECAYQ
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