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

Cuchillería Amengual
c/ Plaça Progrés, 16
Santa Catalina/Ponent
8704601DD6880D0001PJ
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més 4 alçades
Època/antiguitat
1950: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

ESTABLIMENT
Local comercial situat a la planta baixa
Any d’obertura:

1952

c.amengual@hotmail.com
971 285 704

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Esmolat de ganivets i altres eines de tall (motoserres, fulles d’impremta, tisores, picadores,...).
Tot i que molta gent encara els du els ganivets per esmolar, els clients més habituals són
carnissers i cuiners.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Finestra aparador on es mostra una selecció dels productes que hi venen. Entre aquest
aparador i la porta d'entrada a l'establiment hi ha penjat un gran rètol amb el nom del negoci
i una imatge d'un ganivet i unes tisores.
2.2 INTERIORS
En entrar trobam a ma dreta un expositor de fusta molt antic amb una gran varietat de
ganivets. Just al costat aferrat al moble antic hi ha un mostrador, llarg i ample que simula
marbre. A l’interior es troben dues vitrines amb ganivets i diferents tipus d’eines. Darrera el
mostrador hi ha una porta que du a un taller on treballen i arreglen les seves comandes.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor històric artesanal: Des que varen obrir, han combinat la venda de ganivets i
l'esmolament. Actualment, també esmolen i arreglen altres eines de tall (des de motoserres
a eines quirúrgiques). Tot i que antigament aquesta tasca es feia a mà, avui en dia ja s'empra
maquinària especialitzada.
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
1952 - Obrí les seves portes a mans d’en Jaime Amengual Bibiloni. Als seus inicies, l’establiment
es trobava al carrer sindicat. Posteriorment es traslladaren d’ubicació.
1980 – Va agafar el negoci Antonio Lort, pare de l’actual propietari.
1986 – Es varen traslladar a Plaça Progés, número 15. Però a l’any 2000 va coincidir que l’edifici
on es trobaven l’havien d’esbucar i per aquesta raó es varen haver de traslladar al número del
costat, 16. Per aquesta mateixa època, va coincidir que va passar el negoci a les mans d’Antonio,
fill de l’anterior propietari i segona generació de la família.
Al 2000 – Va començar a fer feina com a ajudant en Miquel i coincidí amb el canvi d’ubicació al
número 16.
El local s’ha traslladat fins a tres vegades de localització tot i que sempre s’han mogut per la
mateixa zona.
Antonio Lort comenta que durant aquest més de 30 anys que du al davant del negoci, ha canviat
molt la maquinària, encara que no l'ofici. El que s’afilava abans eren ganivets o tisores, però ara
podem treballar amb plaques de picar carn, fulles d'impremta, etc., en resum, tot tipus de
d’eines. Així mateix afegeix que el seu material es caracteritza per durar “tota la vida”.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/cuchilleria+Amengual/@39.5715359,2.6357019,15z/data=!4m2!3m
1!1s0x0:0xf6cab5e7f60adff0?ved=2ahUKEwi24uuw-cTgAhUDUBoKHfHiBgYQ_BIwCnoECAYQCA
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