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

Rellotgeria Catalana
c/ Corderia, 26
Centre
0203115DD7800C0001BA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, PERI sa Gerreria
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

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

1952

971 717 582

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un establiment que s’ubica a una de les zones més antigues de ciutat. L’obertura data de
1951 segons indiquen els propietaris, però sembla que ja funcionava el negoci abans. Establiment
especialitzat en rellotges. S’ha de destacar que tenen taller propi a part de venda.

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Destaca un rètol d’una certa antiguitat, amb lletres de l’establiment que sobresurten, amb
una porta d’entrada de fusta i dos mostradors també de fusta on s’exposen rellotges de
diferent tipus que es venen en el local.
2.2 INTERIORS
Ens trobam amb diferents vitrines de fusta i vidre on s’exposen tots els productes del local.
Destaca per la gran varietat de rellotges que té a la disposició: analògics, digitals, de polsera,
de pèndul, rellotge de cucut, etc. A més, compta amb una zona de taulell i un taller per a
reparar els rellotges.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
El gran valor de la tenda radica en la gran varietat d’antiguitats que ofereix, basats en
rellotges de diferent tipus i formes. A més, el fet d’oferir un taller on es poden arreglar tot
tipus de rellotges fa que puguin seguir en funcionament molts de rellotges de temps passats,
d’un gran valor patrimonial.
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
1915 – José Serra Tarrés obre una rellotgeria a Berga, un municipi de Barcelona.
1952 – Es muda a Palma, on hi instal·la la rellotgeria.
1972 – Segueix amb el negoci el seu fill, Joan Serra Tarrés, actual propietari.
1990 – Reforma completa del local, manté l’estil clàssic.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2018
Data de revisió
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Es té en compte
Antiguitat i activitat molt singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Relojer%C3%ADa+Catalana/@39.570398,2.6505693,17z/data=!3m1!4
b1!4m5!3m4!1s0x12979251e46a2ab9:0x9dc5160eae2b1d07!8m2!3d39.570398!4d2.652758
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