
Després de l’èxit de “Comerços emblemàtics de Barcelona”, 
arriba “Hotels i establiments emblemàtics de Barcelona”. Aquest 
segon volum continua repassant aquells establiments històrics 
que ja formen part de la memòria col.lectiva de la ciutat, però en 
aquesta ocasió s’eixample la mirada i s’incorpora un nou capítol als 
sis existents el primer volum que eren Alimentació, Moda i com-
plements, Oci i cultura, Restauració, Salut i un capítol dedicat a 
activitats vinculades a Oficis o a la Indústria. Aquest nou capítol 
correspon a l’Hoteleria, un reconeixement als hotels més emble-
màtics de la ciutat, hotels centenaris i d’alt valor patrimonial que 
han allotjat algunes de les personalitats més destacables del segle 
passat i present i que contribueixen a fer de Barcelona un referent 
turístic de primer nivell.

En total, 50 establiments històrics representatius del teixit co-
mercial i hoteler incloent alguns ja desapareguts com La Casa de 
les Sabatilles o que han canviat d’ubicació com és el cas de la xoco-
lateria Fargas o la filatèlia Monge per esmentar-ne només alguns.
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1904
Sergio Montserrat
Un anuari comercial de 1904 

n’acredita l’existencia i la 

1916
Juan Soler
L’establiment apareix adscrit a la 
Cooperativa del Fomento Comercial 
sota la regència de Juan Soler.

1943
Colmado Múrria
Josep Múrria , cofundador també del 
Colmado Quílez, adquireix la botiga que 
actualment regenta el seu fill Joan.
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HOTEL 
ESPANYA
1885
Graneria fundada el 1885 
pel matrimoni format per 
Isidre Sala i Antònia Vilaseca, 
procedents d’Agramunt. Actual-
ment la regenta Rubén Sánchez. 
Es manté l’estètica original amb 
els porticons de fusta pintada i 
plegables cap a l’exterior.
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Carrer de Balmes, 156, 08008
www.flecabalmes.com

1908
Antoni Gispert Llopart
Hendiae voluptatet velibusciist 
ditemped millesedi tempe doluptaCi-
am, volorem aut officia nimintiam,

1934
Miquel Gispert Serra
Hendiae voluptatet velibusciist 
ditemped millesedi tempe doluptaCi-
am, volorem aut officia nimintiam,

1.3 1.
1851
Una de les botigues d’aliment-
ació més antigues de Barce-
lona. Ven productes colonials 
des de 1851: fruita seca, fruita 
dessecada, cafè, te, cacau, 
espècies com la vainilla, la 
canyella, el safrà …
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Sombrerers 23| 08003 
www.casagispert.com

1851
Drogueria Joaquim Cabot

Joaquim Cabot estableix una 

drogueria en el número 23 del carrer 

Sombrerers, que també era botiga 

1867
Lluís Permanyer

LA
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