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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Restaurant Ca n’Eduardo 

Ubicació/ Adreça  Contramuelle Mollet, 3  

Districte/ Barri Jonquet (Mollet) 

Ref. Cadastral 9100114DD6890A0002UK 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Característiques especials Local comercial ubicat a la primera planta 

Nre. plantes:  Planta baixa amb una alçada               

Època/antiguitat 1930: data cadastral Any d’obertura: 1943 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  caneduardo.com 

Correu electrònic info@caneduardo.com 

Telèfon 971 721 182 

XARXES SOCIALS 

Facebook @caneduardorestaurant 

Instagram @caneduardorestaurante 

Twitter @RestCanEduardo 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Restaurant ubicat damunt la llotja de peix de Palma especialitzat en peix, marisc i paella amb 
productes locals. La característica principal és la cuina autòctona, tant pels seus productes com 
per l'elaboració de receptes tradicionals.  
El 1943 la família Carrasco va fundar una cantina de pescadors que va evolucionar a restaurant. 
El 2009 la família Carrasco va cedir el local als actuals propietaris que van intentar continuar amb 
la mateixa essència oferint plats mallorquins amb productes autòctons.   

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

L'establiment està situat just damunt de la llotja del peix de Palma, per tant, gaudeixen d'una 
privilegiada ubicació que els hi permet tenir vistes als llocs més emblemàtics de Palma a més 
de parèixer que estan damunt la mar. 
El fet de compartir edifici amb la llotja és el que li dóna caràcter a aquest restaurant, ja que 
va començar com a cantina on anaven els pescadors una vegada finalitzada la seva jornada. 
 

2.2 INTERIORS 
El local va ser reformat el 2009. Té dues plantes i una terrassa al segon pis. Per accedir als 
pisos superiors es pot accedir per les escales o amb ascensor. Local molt lluminós a causa de 
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les grans vidrieres que permeten l’entrada de llum i unes vistes privilegiades a la mar i a la 
Seu.  
Dins del restaurant també podem trobar expositors de peix fresc. A més la cuina és oberta, 
per tant, es pot veure com elaboren els plats. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Valor històric de les activitats comercials: Ca n’Eduardo és un establiment dedicat a la 
restauració des de 1943 especialitzat en l’elaboració de receptes tradicionals amb productes 
locals.  A més, la seva ubicació és privilegiada, ja què es pot veure la Seu, el Castell de Bellver 
i part del Baluard. 

 
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  

1943 – Eduardo, membre de la família Carrasco, comença amb una cantina per a pescadors.  
2009 – La regent del local, neboda d’Eduardo, mor i la família decideix vendre el negoci. Els 
actuals propietaris es fan càrrec del local fins l’actualitat.  
2018 – Festa de celebració del 75 aniversari de Ca n’Eduardo. 

 
5. BIBLIOGRAFIA  

Planas, E. (2018). Ca n’Eduardo celebra su 75 aniversario. Última Hora. Recuperat el 29 de març 
de 2021 de: www.ultimahora.es/vips/eventos/2018/06/25/329784/eduardo-celebra-
aniversario.html 
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor 
cartográfico. Recuperat el 29 de març de 2021 de: 
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=B&Re
fC=9100114DD6890A0002UK&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO 
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Es té en compte Antiguitat i activitat singular 

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.com/maps/dir//can+eduardo/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12979241880f
2727:0xcf485d1c51dcf17a?ved=2ahUKEwjxnYv59_HfAhVRA2MBHSJbDu4Q9RcwEXoECAYQEA  
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