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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Ferretería La Central   

Ubicació/ Adreça  c/ Sant Magí, 37 

Districte/ Barri Santa Catalina 

Ref. Cadastral 9002605DD6890C0001DS 

Planificació PGOU Palma, PERI el Jonquet 

Qualificació Catàleg 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més dues alçades 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura: 1908 

Estil Modernista 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  ferreterialacentral.com/ 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 731 838 

XARXES SOCIALS 

Facebook Ferreteria La Central 

Instagram Ferreterialacentral9 

Twitter - 

 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Local amb més de cent anys d’antiguitat ubicat en un dels edificis modernistes que es van 
construir en el barri de Santa Catalina, entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Està 
especialitzat en la venda de productes de ferreteria, drogueria, pintura, etc. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Façana intacta d’edifici modernista, amb accés i dues finestres que fan la funció d’expositor. 
Reformat fa uns anys. 
 

2.2 INTERIORS 
L’interior de la tenda és ampli i amb un gran nombre de prestatgeries on s’exhibeixen els 
diferents productes. Destaca el taulell, que és molt antic i també algunes màquines que 
s’utilitzaven en temps passats. 

 
 
 
 

http://www.palmaactiva.com/


 

www.palmaactiva.com  ·  Ferreteria La Central  3/4 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Venda de productes de ferreteria i drogueria especialitzat en productes per a embarcacions. 
La gran quantitat de productes que ven (ferreteria, jardineria, fontaneria, maquinària, etc.)  
l’han convertit en un referent a tota la ciutat. 

 

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 

1908 – Pau Gelabert i Calafell obre el negoci com a Ca Don Pau. Servia per abastir a pescadors i 
mariners, dedicat a la venda de productes d’aquest ram, especialment productes i estris per a les 
embarcacions. Amb el temps s’aniran incorporant altres productes, com els de ferreteria, 
drogueria, jardineria, etc. En retirar-se, el local va ser regentat per el seu nebot en Francisco 
Sampol i posteriorment la neboda d’aquest na Francisca Sampol. 

1934 – Va entrar com a mosso Biel Serra (que despatxà amb na Francisca Sampol), pare dels 
actuals propietaris i que anys més tard adquiriria el local. 

2001 – La ferreteria va ser declarada com a Bé catalogat.  

2004 – Els dos fills d’en Biel, Gabriel i Antonio, es fan càrrec de la ferreteria i drogueria degut a la 
defunció d’aquest. 

2012 – La ferreteria juntament amb tot el conjunt de l’edifici declarat Bé d’Interès Cultural. 

Actulament, segueixen com a propietaris en Gabriel i Antoni Serra. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Ferreter%C3%ADa+La+central/@39.5703842,2.6357674,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12979267e214b7ef:0x3ddc7b4b474ccaeb!8m2!3d39.5703842!4d2.637956
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