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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Merceria Duran 

Ubicació/ Adreça  c/ Francesc Manuel de los Herreros, 28 

Districte/ Barri Llevant, Pere Garau 

Ref. Cadastral 1207511DD7810E0001PP 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Urbà. Edifici d’habitatge unifamiliar Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa més una alçada 

Època/antiguitat 1960: data cadastre Any d’obertura: 1943 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic merceriaduran@hotmail.com 

Telèfon 971 272 297 | móvil: 722 270 022 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Emblemàtica merceria de la zona de Pere Garau que enguany compleix 75 anys d’antiguitat, 
actualment a part de productes de merceria també venen diferents peces de roba. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Cal destacar la marquesina i aparador exterior, d’estructura metàl·lica i folrat de fusta,      
expositors a banda i banda i petita entrada i porta en el centre. Rètol a la part de dalt a la dreta 
fet amb lletres metàl·liques incrustades a la marquesina. 

 
2.2 INTERIORS 

La major part del mobiliari és de fusta i d’una certa antiguitat, taulell al fons de fusta i vidre i 
diferents prestatgeries al voltant, algunes de fusta i altres metàl·liques, també hi trobam 
diferents penjadors amb roba i altres productes. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Es tracta d’una de les poques merceria tradicionals que es conserven a la barriada de Pere 
Garau, amb 75 anys és un dels establiments més emblemàtics del barri i també de tot el 
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districte de Llevant, essent dipositària d’un model comercial tradicional de venda al detall i 
de proximitat.   
 

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 

1943 – Es va obrir la mercería a mans de Bárbara Durán i les seves dues germanes. 

Actualment, tot i que els propietaris són Andreu Cañellas Durán i tres germans  més, regenta el 
negoci n’Andreu Cañellas Durán. 
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Es té en compte Antiguitat  

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Merceria+Duran/@39.5753346,2.6627948,127a,35y,146.12h,45t/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x129793aea829bb5f:0xfa68ad5ace237a98!8m2!3d39.5743425!4d2.6636
824?hl=es&hl=es 
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