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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Bar Venecia 

Ubicació/ Adreça  C/ de l'Arxiduc Lluís Salvador, 42, 07004  

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0414516DD7801C0001MT 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4 

Qualificació - 
 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més quatre alçades  

Època/antiguitat 1939: data cadastre Any d’obertura: 1934 

Estil - 

Autor - 
 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 751 010 

XARXES SOCIALS 

Facebook Bar Venecia 

Instagram @barvenecia1934 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment de restauració ubicat entre la plaça del Cardenal Reig i la plaça Fleming, punt de 
confluència del veïnatge d’aquest barri del primer Eixample de la ciutat. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 
De la façana, que recentment s’ha restaurat, sobresurt una marquesina amb el rètol de 
l’establiment i l’any de creació, amb unes pissarres en les quals s’exposa la carta i els menús que 
s’ofereixen. 

 
2.2 INTERIORS 
L’interior és espaiós i diàfan, marcat per la barra que hi ha entrant a la dreta i el mobiliari de 
fusta. A més, disposa d’un pati interior que aporta llum i aire fresc. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Ha experimentat una vida nodrida d’històries algunes de les quals vinculades amb el context 
socioeconòmic que es visqué a Mallorca en els anys posteriors a la Guerra Civil.  
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Esdevingué un punt d’encontre dels aficionats als jocs de taula i de tertúlia social. Avui en dia es 
caracteritza per l’oferta de cafè i de gastronomia apostant per menús diaris basats en la cuina 
mallorquina i amb un tracte molt familiar.  

 

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  

Al 1934 es va obrir el local a mans d’una parella de Sant Elm. 
Quan la parella s’hagué de retirar, va agafar el bar un altre matrimoni de Llucmajor i després Juan 
i Margarita, ela quals van contractar al l’oncle d’en Ramón,  Juan. 
1983 – Agafa el local Juan Ruiz Vargas, . 
1986 – Agafa el local el que és l’actual propietari, Ramón Sánchez Ruiz. 
Ramón, encara actual propietari, comenta que per aquells anys de guerra el bar es nomia “Arriba 
España” i coincidia que just davant seu es trobava la central de La Falange. En passar la Guerra 
Civil, el bar canvià de nom per Venecia. 
El Bar Venecia esdevingué un punt de trobada del aficionats als jocs de taula i de tertúlia social. 
2015 – Es  modernitzat el local.  
Avui dia aquest bar es caracteritza per l’oferta de cafè i de gastronomia apostant per menús diaris 
basats en cuina mallorquina i amb tracte molt familiar.  
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.com/maps/place/Bar+Venecia/@39.5803331,2.6549542,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0
x5ed48fc6477d3456?sa=X&ved=2ahUKEwikucnZj6_uAhVGQEEAHUKlDoIQ_BIwCnoECBUQBQ 
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