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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Celler Pagès 

Ubicació/ Adreça  c/ De Felip Bauzà, 2 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9602902DD6890B0027HM 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus  Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliar   Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa, entresol i tres alçades més 

Època/antiguitat 1940: data cadastre Any d’obertura 1956 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  cellerpages.com  

Correu electrònic cellerpages@hotmail.com 

Telèfon  971 726 036 

XARXES SOCIALS 

Facebook Restaurante Celler Pagés 

Instagram @cellerpages 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment de restauració ubicat a la part del casc antic de Palma. La seva localització es troba 
perpendicularment amb un dels passejos més transitats de tota la ciutat, es Passeig des Born.  
Treballen la cuina tradicional balear, mallorquina,  sense deixar fora la cuina actual global. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS  

A la façana, trobam una petita porta d’accés a l’interior on just damunt hi ha un voladís de 
teules que cobreix la seva entrada. 

 
2.3 INTERIORS 

L’interior d’aquest celler és molt ample amb dos nivells d’altura. És un espai obert 
caracteritzat per les seves bigues que queden a la vista i les separacions que conformen cada 
sala ja que tenen forma d’arc amb un aire molt rústic. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR 
Es valora el fet que fou un dels primers restaurants de Palma que es dedicaren a posar en valor la 
cuina tradicional mallorquina just a l’arribada del turisme a la illa.  
 

http://www.palmaactiva.com/


 

www.palmaactiva.com  ·  Casa Calicó  3/3 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

 
 

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 

L’immoble es va construir a l’any 1940, però no fou fins al 1956 que aquest establiment va obrir 
les seves portes. 
Avui dia, es troba al cap davant la tercera generació de la família.  

 
5. BIBLIOGRAFIA  

Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor 
cartográfico. Recuperat el 24 de març de 2021 de: 
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?UrbRus=U&RefC=9602902DD6
890B0027HM&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCom
pleta=9602902DD6890B0027HM&final=&del=7&mun=40 

 
 
 

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A 

Alta  2020 

Data de revisió  07/05/2021 

Data d’aprovació 21/05/2021 

Es té en compte Activitat singular i elements qualitatius 

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.com/maps/place/Celler+Pag%C3%A9s/@39.569562,2.645717,15z/data=!4m2!3m1!1s
0x0:0x76df05729be1668?sa=X&ved=2ahUKEwiZhf_VuK_uAhWiwOYKHa8_AbYQ_BIwE3oECCIQBQ 
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