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

Cafè Ca’n Salat
c/ Del Temple, 2
Centre
0399601DD7709G0001WA
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus:
Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars Local comercial situat a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més 3 alçades
Època/antiguitat
1880: data cadastre
Any d’obertura: 1900
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

971 721 017

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment dedicat a la restauració des de principis de l’any 1900. El local està situat al carrer
del temple i els propietaris asseguren que sempre ha estat un punt de trobada dels veïnats que
hi anaven allà a gaudir de cafè, entrepans i variats.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’exterior de l’establiment destaca perquè està situat un nivell inferior al carrer, per tant, per
poder accedir-hi has de baixar unes escales. Té dues portes d’entrada, una a la façana
principal, i un altre que dóna al carrer Botons.
Les finestres del local estan al mateix nivell que la vorera, això és testimoni de què amb el pas
dels anys el nivell del carrer ha anat pujant i ha deixat els locals més antics a un nivell inferior.
2.2 INTERIORS
L’interior de l’establiment és un espai obert caracteritzat per les seves bigues de fusta que li
donen un caràcter rústic. Al fons podem veure una barra de grans dimensions acompanyada
d’una paret plena de licors.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor Històric de les activitats comercials: Els propietaris de l’establiment asseguren que a
principis del segle XX el local ja es dedicava a la restauració.
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
1900 – Primera llicència d'obertura.
Al voltant de l’any 76 – Grabriel va agafar aquest bar degut a que un matrimoni que havia duit el
bar durant tota la seva vida, no tenien descendència i s’ havien de retirar.
Al local podem trobar un soterrani, que com comenta l’actual família que regenta el bar, vivien
els propietaris anteriors.
Una de les anècdotes més rellevants és que aquest bar als seus inicis també era una perruqueria.
Els clients que venien al bar també es podien tallar els cabells i retocar la barba. La perruqueria
es trobava da dintre del local. Al cap del temps, la perruqueria va desaparèixer i nomes va
quedar el bar.
Ara es troba al cap davant la segona generació degut a que Gabriel es va haver de retirar.
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Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Ca'n+Salat/@39.5677949,2.6542524,15z/data=!4m2!3
m1!1s0x0:0xb2a77ffe77f10500?ved=2ahUKEwiD2Mj0m7jgAhULUhoKHUa4AHMQ_BIwDXoECAYQC
A
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