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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Merceria Nadal 

Ubicació/ Adreça  c/ De Cerdà, 4 

Districte/ Barri Santa Catalina,07013 

Ref. Cadastral 9003112DD6890C0001AS 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més 4 alçades                        

Època/antiguitat s. XIX | 1900: data cadastre Any d’obertura: 1924 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web - 

Correu electrònic lietina.mercerianadal@gmail.com 

Telèfon 670 637 249 

XARXES SOCIALS 

Facebook Mercería Nadal 

Instagram @mercerianadal 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment obert el 1924 per un patró de vaixells que va deixar la mar i va fundar la Merceria 
Nadal. Des d'aleshores i fins fa 5 anys, la merceria va pertànyer a la família Nadal, regentada per 
la filla del fundador.  
Quan l’actual regenta, Catalina Binimelis, es va adonar que la merceria del barri tancaria va 
decidir fer-se càrrec del negoci i seguir oferint el mateix servei a les clientes habituals del barri, 
per això l’essència de la tenda no s’ha vist modificada.  Per aquest motiu el negoci ha tingut una 
gran acollida de la barriada, què, segons la propietària, li han brindat molt de suport. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

L’exterior de l’establiment destaca per la seva façana de fusta de color vermell que contrasta 
amb el rètol de color marró on es troba el nom del negoci i l’any que es va fundar.  
La propietària ha volgut aprofitar les portes i vidrieres de la façana per poder exposar els seus 
productes al públic, ja que quan es tanquen les portes no és possible veure l’interior de la 
tenda. 
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2.2 INTERIORS 
Quan t’endinses a l’interior de la tenda pareix que el temps no ha passat d’ençà que aquell 
patró va fundar la tenda. El mobiliari, les parets i rajoles així com el magatzematge segueix 
intacte. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

 Valor històric de les activitats comercials: Merceria amb 95 anys d’història i que fins fa 5 
anys pertanyia a la família Nadal.  

  Valor tradicional: Encara que no pertany a la mateixa família, l’actual propietària ha 
recuperat la mateixa activitat i l’essència d’aquesta merceria de barri. 

 Valor patrimonial del bé moble i immoble: Segons la propietària assegura que l’edifici està 
protegit. 

 
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 

1924 – Miquel Nadal deixa la mar i decideix fundar la merceria.  
En retirar-se, la merceria la va dur durant un temps la seva filla, na Catalina Nadal. 
2013 – Quan l’actual propietària, Lietina Binimelis que va ser clienta durant molt de temps, va 
saber que la Merceria Nadal tancava les portes per sempre, va decidir posar-se en contacte amb 
la família per poder continuar amb el negoci. 
En agafar el negoci, Lietina Binimelis va fer algunes petites reformes a l’establiment però sempre 
mantenint la mateixa essència  i la mateixa estructura. Dels canvis més cridaners, trobam la porta 
d’entrada, que es va haver de fer un poc més grossa perquè complís amb les noves normatives ja 
que era molt petita. Tot i això, va deixar-la exactament igual. 
Lietina comenta que la clientela recorda amb estima al fundador, Miquel Nadal. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.com/maps/place/Mercer%C3%ADa+Nadal/@39.5706663,2.638332,15z/data=!4m2!3
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