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

Café Moderno
c/ Plaça Santa Eulalia, 5
Centre
0101501DD7800A0004UL
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més dues alçades
Època/antiguitat
1920: data cadastre
Any d’obertura:
1914
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 713 204
XARXES SOCIALS
Facebook
Café Moderno
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment dedicat a la restauració, ubicat a un lloc emblemàtic de ciutat que acull des dels seus
inicis grups de tertulians que compten amb artistes, escriptors, polítics i altres personatges de la
vida social de ciutat. Compta amb una gran terrassa a la mateixa plaça de Santa Eulàlia que
s’omple durant tot l’any de residents i turistes que gaudeixen del bons temps i de la tranquil·litat
del lloc.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Destaca la zona de terrassa amb un tendal i diferents taules i cadires, una pissarra i una carta
amb els diferents productes, i un cartell a la part dreta, fet de metall daurat, amb el nom del
local.
2.2 INTERIORS
Al seu interior podem trobar el mobiliari característic dels anys 40 i 50 amb taules de fusta i
marbre, que és el mateix que es troba a altres bar i cafès històrics de ciutat.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Es tracta d’un cafè que amb el pas dels anys no ha canviat pràcticament la seva fesomia, des
de sempre ha destacat com a punt de reunió de diferents tertulians residents, polítics,
escriptors, etc. que acostumen a congregar-se a aquest indret donant-li aquest aire
característic i particular que conforma la seva personalitat. La seva situació privilegiada, a la
mateixa plaça Santa Eulàlia, també el fa un lloc freqüentat sobre tot a l’estiu pels turistes. Cal
destacar que la seva singularitat radica en l’ambient que ha mantingut des de la seva
inauguració al 1914.
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
1946 – Adquireixen el Café Moderno els germans Arturo i Narciso Botey, moment en què Arturo,
represaliat de la Guerra Civil, va venir a Mallorca per refer la seva vida.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
26
de
març
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0101501DD7800A0004UL&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO
José Jaume a Diario de Mallorca del 9 de juliol de 2017 (Secció La Almudaina, núm. 808).
AAVV: Palma. Ciutat; Diario de Mallorca, Palma, S. d. p. 178.

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Caf%C3%A9+Moderno/@39.5685454,2.650571,18z/data=!4m8!1m2!2
m1!1sbar+moderno!3m4!1s0x1297924fca24f21b:0x59d609b6cccf32fd!8m2!3d39.5688916!4d2.65
09555

www.palmaactiva.com · CAFÉ MODERNO 3/3

