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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Cerería La Real 

Ubicació/ Adreça  c/ Plaça de l’Hospital, 2 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9706601DD6890F0002AJ 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1950: data cadastre Any d’obertura: Entre 1917 i 1923 

Estil - 

Autor - 
 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic cereríalareal@hotmail.com 

Telèfon 971 723 180 | Mòbil: 696 278 027 

XARXES SOCIALS 

Facebook Cereria La Real 

Instagram @Cerería_la.real 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Petita tenda amb uns 75 anys d’antiguitat i dedicada a la venda de tot tipus de ciris, que ells 
mateixos fabriquen a la seva fàbrica, també estàtues de sants i creus de diferent tipus i formes. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Entrada estreta i mostrador a la part dreta de vidre i fusta amb diferents creus i imatges de 
sants. A la part de dalt trobem un rètol modern de fons blanc amb lletres negres d’estil gòtic 
amb el nom del local, també hi ha col·locat un altre rètol de banderola amb lletres a les dues 
cares. Per últim, destaca un petit cartell amb la imatge al mig del Sant Crist de la Sang. 
 

2.2 INTERIORS 
L’interior del local és petit, a la dreta trobem diferents prestatgeries de color blanc amb tot 
tipus de productes i a la part esquerra diferents penjadors allargats de fusta amb clauers de 
temàtica religiosa, rosaris, etc. En el fons un taulell antic de fusta i al damunt ciris de diferent 
mida. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
El valor radica tant per la seva antiguitat com també per ser un tipus de negoci que s’ha anat 
perdent, ja que de cada vegada són menys els establiments dedicats a la venda d’espelmes i 
sants. A més, tampoc hem d’oblidar que els ciris estan fets de forma artesanal, ja que els 
elaboren ells mateixos a la seva fàbrica del Secar de la Real. 

 

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 

Entre 1917/1923 - Posà en marxa el negoci Enrique Vives Verger, director de la revista Baleares i 
serà regentat per la seva dona.  

Segueix amb el negoci la Sra. Coloma Cañellas Ferrer. 

1989 - Es fa càrrec del local Guillem Ramis Carbonell i li posa l’actual nom de Cereria la Real. 
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