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

Bar Molinar (Ca’n Pep)
c/ Del Vicari Joaquim Fuster, 111
Molinar
2290731DD7729A0001MA
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatge unifamiliar
Nre. plantes: Una planta baixa més una alçada
Època/antiguitat 1970: data cadastre
Estil
Autor
-

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

1898

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 271 020
XARXES SOCIALS
Facebook
Bar Molinar
Instagram
@barmolinar
Twitter

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment de restauració ubicat a primera línea de mar en l’antic barri de pescadors obert per
pirmera vegada al 1898 i regentat per la mateixa família des de 1958. Treballen la cuina tradicional
mallorquina oferint berenars, cafès, tapes i plats combinats entre altres. Un local de barri que ha
sobreviscut a moltes crisis així com a la proliferació de franquícies arreu de la zona.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
De l’exterior cal destacar el tendal on posa “Bar Molinar”, encara que és més conegut per
Can Pep, l’antic propietari que va obrir el bar en 1958. La façana és de pedra, encara que
crida l’atenció el contrast amb l’habitatge familiar superior d’estil molt modern. També cal
destacar de la façana, una terrassa que connecta amb l’interior per unes vidrieres que
permeten que els clients puguin tenir unes vistes privilegiades a la mar.
2.2 INTERIORS
En entrar es pot apreciar una gran varietat d’elements originals de la seva època, com la seva
característica barra de marbre.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor històric de les activitats comercials: El mateix local fa 121 anys que és un cafè, i 61 anys
que està regentat per la mateixa família (Mesquida). Per altre banda, també es destaca la
seva gastronomia basada en productes típics de la nostra illa.
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
1898 - El cafè va obrir per primera vegada les seves portes.
1958 - El pagès Pep Mesquida i la seva dona Petra, van decidir deixar el camp i traslladar-se al
barri de pescadors per regentar el Bar Molinar. Posteriorment, la filla de Pep, Juanita, s’encarrega
de regentar el local fins 2017.
2017 - La madrina es va retirar del local.
2018 - El bar que estava regentat per l’avi, va passar a les mans de la seva neta, Verónica Bonet,
que va traslladar-se des de Londres al barri en el que va créixer per fer-se càrrec del negoci
familiar.
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Es té en compte
Antiguitat i elements qualitatius

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Bar+Molinar/@39.5589088,2.6750633,19.25z/data=!4m13!1m7!3m
6!1s0x129793c084ca44cf:0x223e2097230352df!2sCarrer+del+Vicari+Joaquim+Fuster,+111,+07006
+Palma,+Illes+Balears!3b1!8m2!3d39.5587612!4d2.67542!3m4!1s0x129793c084e44723:0x897c58
4a2b441b14!8m2!3d39.5587597!4d2.6754371
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