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

Peluquería Rodríguez
c/ Antoni Frontera, 2b
Centre – Arxiduc
0314611DD7801C0002FY
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
1945: data cadastre
Any d’obertura:
1945
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

626 225 660

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Perruqueria establerta a les proximitats de la plaça del Cardenal Reig, que atén especialment
persones residents, amb més de 75 anys d’antiguitat.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Ocupa la planta baixa d’un edifici de quatre plantes; la seva façana és bastant cridanera ja que la
part superior està pintada de color verd clar fet que ressalta per damunt dels altres comerços. El
seu rètol encara conserva els colors característics de les barberies d’anys enrere, blanc, blau i
vermell formant un espiral.
2.2 INTERIORS
Disposa d’un sol nivell i en el qual podem apreciar el mobiliari característic d’una barberia
tradicional: les cadires per a la clientela, els estris. Tramet un ambient acollidor i les olors
característiques dels productes de barberia. Conserva mobiliari antic com una caixa registradora i
un telèfon de paret.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Manté la mateixa activitat de manera tradicional d’ençà dels seus inicis tot i que ha passat per
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diferents propietaris; mantenint una clientela fidel, especialment de la barriada.
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
1945 – Inici de l’activitat on la perruqueria formava part del Bar Olímpico (per uns 20 anys).
Els qui la regentaven eren en Mateu i el seu cosí Juan de Costitx, els quals varen anomenar-la
Alta Peluquería Mateu just en tancar el bar Olímpico.
1965 – Comença a fer-hi feina Paco Rodríguez amb en Juan de Costitx i es talla l’accés intern al
bar Olímpico.
1971 – En Mateu deixa la perruqueria per dedicar-se al món de les motos i l’establiment
comença a dir-se “Jupa” .
1980 – Amb la defunció d’en Juan de Costitx, en Paco canvia el nom de l’establiment que passa a
dir-se Perruqueria Rodríguez.
1994 – Comença a fer-hi feina Vicente Rodríguez, fill d’en Paco fins a l’actualitat.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Peluqueria+Caballeros+Rodriguez/@39.580184,2.6519845,17z/data
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