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

Xocolat
c/ De Font i Monteros, 18
Centre
0010601DD7801A0031ZI
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars i oficines
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
1982: data cadastre
Any d’obertura:
1980
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
xocolat.com/
Correu electrònic
info@xocolat.com
Telèfon
971 713 316
XARXES SOCIALS
Facebook
@espaixocolat
Instagram
@espaixocolat
Twitter
@EspaiXocolat

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un espai dedicat a la venda de discos i que a la vegada també fa servei de bar i realitza
activitats culturals com presentacions de discos, de llibres, concerts, etc.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Ubicat als baixos de la finca amb una entrada a nivell de carrer, fent cantonada amb carrer
Parellades i disposa d’un accés per a persones amb mobilitat reduïda. Tot el local s’obre a
l’exterior amb aparadors i finestres que donen entrada de llum natural a tota la botiga. Disseny
arquitectònic especialment pensat per donar-li caràcter personal a la planta baixa de l’edifici. A
l’entrada principal hi trobam un rètol senzill i modern, de fons blanc i lletres blaves.
2.2 INTERIORS
Ampli local d’un total de 280 metres dividit en tres parts principals, la secció principal és la
destinada a la venda de discos, després una sala per a exposicions i actes amb servei de cafeteria i
per últim una oficina per administració i gestió del segell discogràfic Blau.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
S’ha de tenir en compte que és dels pocs locals de Palma en què s’hi poden trobar encara vinils.
A més, just poc després d’haver obert es va produir una forta crisis de la indústria discogràfica,
fent que molts locals destinats a la venda de música haguessin de tancar, cosa que no va ser així
en el cas de Xocolat, que van saber reinventar-se creant un espai dedicat a les presentacions,
roda de premsa i petites actuacions musicals. Actuacions que s’acompanyen d’un servei de bar
on s’hi poden trobar productes locals com el llonguet i cerveses artesanals mallorquines.
A més, compten amb un segell discogràfic propi, de nom “Blau”, amb el qual han editat més de
700 títols d’artistes de les Balears, sent d’aquesta manera impulsors culturals de la ciutat. Per
tot això fa uns anys se li va concedir a Xocolat el premi de millor tenda de discos d’Espanya.

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
1980 – S’obre el local al carrer Estanc.
1987 – Es trasllada a l’actual ubicació (Font i Monteros).
2010 – Se li concedeix a Xocolat el premi de millor tenda de discos d’Espanya.
Al capdavant del negoci hi trobam a Miquel Àngel Sancho Bisquerra.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
encrypted.google.com/maps/place/Espai+Xocolat/@39.5777019,2.6448887,383a,35y,92.79h,44.86
t/data=!3m1!1e3!4m20!1m14!4m13!1m4!2m2!1d2.6554778!2d39.5688766!4e1!1m6!1m2!1s0x12
97925711e0e53d:0xe8e8d6e23a871c57!2sEspai+Xocolat,+Carrer+de+Font+i+Monteros,+18,+0700
3+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares!2m2!1d2.6503837!2d39.5772346!3e2!3m4!1s0x129792571
1e0e53d:0xe8e8d6e23a871c57!8m2!3d39.5772346!4d2.6503837
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