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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Celler Sa Premsa 

Ubicació/ Adreça  c/ Plaça Bisbe Berenguer de Palou, 8 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0009617DD7800G0001SQ 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més 3 alçades i golfes 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura: 1958 

Estil - 

Autor - 
 

DADES DE CONTACTE  

Web  cellersapremsa.com 

Correu electrònic mail@cellersapremsa.com 

Telèfon 971 723 529 

XARXES SOCIALS 

Facebook @cellersapremsa 

Instagram @cellersapremsa 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Local de restauració ubicat a la plaça Berenguer de Palou, amb 60 anys d’antiguitat, que destaca 
per la producció de cuina mallorquina. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Terrassa exterior a la part que dóna  a la plaça. En aquesta façana hi ha 6 portals, dels quals 2 
són d’accés al públic. 
 

2.2 INTERIORS 
La decoració interior consta de botes de vi, peces de tafona, quadres antics, amb imatges de 
toreros, de la ciutat de Palma, etc. A més, s’ha reformat la part que dóna a la cantonada amb 
el carrer Reina Esclaramunda (aquí hi ha dos portals, un dels quals és per al públic). 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Es considera que l’activitat que s’hi desenvolupa és singular. El seu valor radica tant pel seu 
mobiliari i els seus elements decoratius, de gran valor històric, com també pel fet d’haver-se 
obert el local en uns moments en què Palma, que estava iniciant el boom turístic, no 
comptava amb cap celler.  

http://www.palmaactiva.com/
http://www.cellersapremsa.com/
mailto:mail@cellersapremsa.com
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Ha servit durant tots aquest anys per mantenir i fomentar la gastronomia típica de Mallorca 
(sopes mallorquines, arròs brut, frit mallorquí, etc.), donant-la a conèixer als  visitants de 
Palma. 

 

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 

1958 – Antoni Mayol, provinent de Sóller i de professió banquer, decideix obrir l’únic celler de 
Palma. Prest es va convertir en un local de referència de la ciutat. 

2018 – Actualment porten el negoci els fills del fundador, Tolo i Llorenç. 
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Es té en compte Activitat singular 

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Celler+Sa+Premsa/@39.575929,2.6477103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x1297925747d29b61:0xe1b4de0c897f0c97!8m2!3d39.575929!4d2.649899 
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