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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Bodega Bellver 

Ubicació/ Adreça  c/ Can Serinyà, 2  

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9905501DD6890F0002OJ 

Planificació PGOU  Palma , ARS  Centre Històric 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1880: data cadastre Any d’obertura: 1920 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 724 796 

XARXES SOCIALS 

Facebook Sa Bodega Bellver 

Instagram @bodegabellver1920 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’un local dedicat a la  restauració que s’ubica prop del que era l’antiga plaça del mercat 
de ciutat. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Forma part d’un edifici molt antic que data dels segles XV- XVIII, a la façana es mantenen 
penjats a la part superior i al voltant de l’entrada  uns rètols  que li donen un aspecte 
d’establiment d’antany. 
 

2.2 INTERIORS 
L’interior de la bodega és un viatge en el temps d’aquest tipus d’establiments, les parets 
estan farcides de botes de vi i licors, a la part baixa i de botelles de tots els vins, cerveses i 
licors possibles. Les taules són de fusta, petites i en lloc de cadires hi ha tamborets per tal 
d’aprofitar millor l’espai. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Tal vegada, la singularitat de l’activitat que s’hi desenvolupa resideix en allò més característic 
del local: els entrepans de llonguet, de diferent varietat, alguns més tradicionals i altres més 
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innovadors. És un fet que ha estat fins ara un tret molt identificatiu d’aquest establiment. A 
l’interior, sembla ser que recentment s’hi ha fet certs canvis. 

 

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 

1920 - La família Colom obre el local com a tenda de vins. 

Anys 60 – La família Ramis agafa el local. Pere Ramis, propietari, inicia la seva activitat com a bar i 
serà un lloc molt freqüentat per turistes. 

Anys 70 - Joan Roig es posarà al capdavant del negoci i anirà introduint els llonguets en el local. 

2014 - Es jubila Joan Roig i adquireixen el local Cliff Jackson i Pep Rotger, clients habituals de 
l’establiment. 
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