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DADES GENERALS     
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Bar Central (pl. Weyler) 

Ubicació/ Adreça  Plaça Weyler, 10 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0004011DD7800C0001QA 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, R4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars                 Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades 

Època/antiguitat  1900: data cadastre Any d’obertura: 1940 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 721 058  

XARXES SOCIALS 

Facebook Bar central Palma 

Instagram @bar_central_bc 
Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ  

Petit bar a peu de carrer que està obert des de 1940. Es troba a una zona molt cèntrica i 
concorreguda de Palma i per tant es freqüentat per una nombrosa clientela. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Local ubicat a la planta baixa d’un edifici de 4 alçades. Destaca una marquesina de ferro 
forjat, amb uns llums de neó. Disposa de terrassa sobre la vorera. 

 
2.2 INTERIORS 

La zona interior es divideix en 3 espais (un altell, una plana baixa i planta a peu de carrer). 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Destaca tant per la seva antiguitat com pel fet d’oferir productes típics de Mallorca, com són 
els variats i els llonguets. 
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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  

1940 – 1943: En Joan Moyà, mallorquí emigrat a França, retornà a Palma i va obrir el Bar Central, 
al local que havia estat una tenda de capells anys enrere, a la Plaça Weyler. Quan en Joan es va 
retirar, li va oferir el bar a en Toni Albertí, amic i client des de feia anys. Aquest va acceptar.  
En Toni, pel seu ofici de cambrer i la seva professionalitat, sabia tractar als clients que per ell 
sempre foren uns amics. Això, i l’excel·lent cafè que preparava, permeteren que el Central s’anés 
consolidant com un lloc emblemàtic i de referència.  
Quan en Toni, que va regentar el bar més de 40 anys, decidí retirar-se, traspassà amb el mateix 
criteri  ètic i de bonhomia el negoci als seus treballadors. 

 
5. BIBLIOGRAFIA  

Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor 
cartográfico. Recuperat el 24 de març de 2021 de: 
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0004011DD7800C0001QA&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO 
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Es té en compte Antiguitat  

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Bar+Central+C.B./@39.5707312,2.6493981,16z/data=!4m8!1m2!2m1!
1sbar+central!3m4!1s0x0:0xe8be2064a06298ce!8m2!3d39.5714211!4d2.650044 
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