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

Bodega La Rambla
c/ Via Roma, 6
Centre
9809704DD6890H0004TF
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial situat a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa, entre sol, més 3 alçades
Època/antiguitat
1919: data cadastre
Any d’obertura:
1940
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
bodegalarambla.com
Correu electrònic
Telèfon
971 721 190
XARXES SOCIALS
Facebook
Bodega La Rambla
Instagram
@bodegalarambla
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Bodega ubicada a Via Roma especialitzada des de 1940 en variats mallorquins, vermuts, i
tapes,entre el Col·legi oficial de notaris i la Clínica Rotger.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Destaca la portassa del local amb el rètol de l’establiment a sobre.
2.2 INTERIORS
El trasllat del local ha suposat una renovació, encara així han aprofitat tots els elements que
distingien l’antic local per decorar el nou i així no perdre l’essència.
Els aspectes més cridaners són els objectes que pengen del sostre, que aporten un caràcter
original i les fotografies antigues del local durant la seva època “daurada”.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor cultural: Establiment amb més de 75 anys d’antiguitat dedicat a oferir berenars, variats,
i tapes de gran qualitat. L’any 1940 va obrir la bodega en mans del primer propietari (Toni
Ferrer) fins que a 1969 el van adquirir la família que actualment la regenta.
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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 - Toni Ferrer fundà la Bodega. Després el van agafar uns germans de Camp Redó (l'amo
Martí, la tia Bel, Joana i Pere). Segons senyala Jero actual propietaria, realment no eren família,
però així els deien “germans de Camp Redó”. Després d’aquí, va ser quan el seu pare, Roberto va
entrar a treballar a la taverna.
1969 - La bodega passa a mans de Roberto Pérez.
1995 – La filla d’en Roberto, Jero, es posa al cap davant del local.
2015 - L’establiment es trasllada a Via Roma per finalització de contracte del local i degut a que
no varen poder prorrogar-lo.
2019 - A hores d’ara l’establiment segueix regentat per la família de Roberto Pérez.
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Es té en compte
Antiguitat i activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/dir//BODEGA+LA+RAMBLA/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x1297
925090577589:0xe36f34e12960730?ved=2ahUKEwimqsad8aHgAhWJlRQKHalyBh4Q9RcwEnoECAU
QEA
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