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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT   Bar España (l'antic Ca'n Vinagre) 

Ubicació/ Adreça  c/ Oms, 31 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0008502DD7800G0001PQ 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes: Planta baixa més 3 alçades i un àtic                 

Època/antiguitat  1850: data cadastre Any d’obertura: 1929 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 726 250 

XARXES SOCIALS 

Facebook @BarEspanyaCanVinagre 

Instagram - 

Twitter - 

 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Petit local ubicat al carrer dels Oms que funciona com a cafè d'ençà que la família Martorell 
agafa el Bar Espanya l'any 1929. Existeixen testimonis que asseguren que aquest local ja hi 
funcionava com a cafè des de 1880. 

 
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

2.1 EXTERIORS 
De l’exterior cal destacar el rètol recentment restaurat a causa del derrocament dels balcons 
dels pisos superiors. També tenen una petita terrassa al carrer amb un parell de taules que 
permeten prendre el cafè a uns dels carrers més importants de Palma. 
 

2.2 INTERIORS 
Al seu interior podem trobar el mateix mobiliari característic de quan es va obrir. El local el 
presideix una barra on se serveixen els cafès, berenars i entrepans. Destaca també la paret 
enrajolada de darrere la barra amb un estil dels anys 60 i 70 que fa contrast amb la resta de 
parets de color groc. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR 
Valor cultural: Antic cafè de més de 90 anys d’ençà va obrir.  Actualment està regentat pel fill del 
fundador, en Mateu Martorell.  A més de funcionar com a cafè, també és el punt de trobada de 
l’associació de veïnats del Carme i seu social del Club d’Hoquei Espanya. 
La importància del local resideix no només en l’antiguitat sinó que és uns dels punts de trobada de 
les festes de Sant Sebastià. 

 
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 

1880 - Testimonis orals asseguren que aquest local ja era un cafè, de fet, segons el propietari, el 
nom de Can Vinagre ve del “mal nom” de l’antic propietari.  

1925 - El pare de l’actual propietari, que nom com ell, compra el local.  

Als anys 50 – Al local es van celebrar campionats de parxís i dòmino, i els cafès costaven 80 
cèntims de pesseta.  

1973 – L’1 de gener d’aquest any el local passa a ser regentat per l’actual propietari, Mateu, el 
qual va canviar l’antic nom de “Café Espanya” per l’actual “Bar Espanya”. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ  
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=!4m2!3m1!1s0x0:0xc33fdc85f268e04c?ved=2ahUKEwiH2b7w3qHgAhUj3uAKHdUvDO0Q_BIwEnoE
CAYQCA 
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