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

Cafè Can Martí
c/ Can Sales, 7
Centre
9403504DD6890C0001LS
PGOU Palma, ARS Centre Històric PERI Puig de Sant PERE
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliar
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més dues alçades
Època/antiguitat
1986: data cadastre
Any d’obertura:
1940
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 726 070
XARXES SOCIALS
Facebook
Café can Martí
Instagram
@café_canmarti
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Local de restauració de planta baixa ubicat al carrer Can Sales, obert des del 1940, sempre ha
estat regentat per la mateixa família i compta amb el reconeixement de la clientela. Can Martí és
conegut per els seus entrepans de calamars que durant més de 25 anys s’han servit cada
divendres de la setmana.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
La part exterior del local té una zona de terrassa amb un tendal on hi apareix el nom del local
i diferents taules i cadires i diferents pissarres amb els productes que se serveixen.
2.2 INTERIORS
A l’interior del local destaca el mobiliari d’estil antic, amb una barra i taules de fusta i marbre
i diferents elements com ventiladors, rellotges i penjadors que li donen un toc clàssic i
personal al local.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És un local de restauració, de menjars, molt arrelat a la ciutat, especialment a la zona, per la
qual se’n podria interpretar la singularitat d’aquesta activitat. A més, s’hi serveixen productes
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i plats típics de Mallorca. No ha variat la seva activitat des que es va inaugurar, per la qual
cosa la seva existència conforma la personalitat de la zona.
3. INTERVENCIONS
Des del punt de vista del foment al comerç serà receptor de totes aquelles intervencions que
s’implementin atenent al seu grau de protecció.
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES
1940 - Martí Capó i Margalida Roig obren el local on abans hi havia una bodega anomenada “Es
vinet”.
1968 - A partir d’aquest any s’encarreguen del negoci la seva filla Francisca Capó i el seu home
Toni Brotons. També estaven a càrrec del negoci Pedro Brotons i la seva esposa Antònia
Martínez.
El local va anar patint algunes modificacions però sempre mantenint l’estil clàssic.
2010 - Es posa al capdavant del negoci Cristina Brotons, filla de Pedro i Antònia.
2020 – Luis Montiel i Yasmine Pérez es varen fer càrrec del local a principis del 2020 canviant així
de propietaris.
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Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Caf%C3%A8+Can+Mart%C3%AD/@39.5709355,2.64173,17z/data=!3m
1!4b1!4m5!3m4!1s0x1297925b59c98995:0x418fc11ab91f948f!8m2!3d39.5709355!4d2.6439187
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