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El Consell d’Administració nomenà 
Director Tècnic l’enginyer Arnest Mestre i 
li encarregà el projecte de l’edi�ci. Es 
comprà el solar, a la �nca coneguda amb 
el nom de “La Sort dels Amaradors” a la 
falda de Sa Mola. El diumenge 11 de 
gener de 1920 tingué lloc la festa de 

col•locació de la primera pedra.

Al setembre de 1921 s’acostava el temps 
de la verema, i tot i que el Celler no estava 
acabat del tot però si en disposició de 
funcionar, el dia 18 tingué lloc la benedic-
ció i inauguració simbòlica.

Després de la veremada continuaren les 
obres �ns al setembre de 1922 en que es 
donaren per acabades. L’edi�ci, construït 
en tres nivells, per facilitar el trascola-
ment del vi, abraçava una extensió d’uns 
2.500m2 i oferia en les seves façanes, 
dissenyades per l’arquitecte Guillem 
Forteza, una mostra de l’estil modernista 
d’aquells anys.

Degut al prestigi que va adquirir ràpida-
ment el Celler i a la demanda de nous 
viticultors per a ingressar com a socis, el 
10 de febrer de 1924 s’acordà l’ampliació 
per a duplicar la capacitat de la sala de 
tines. L’edi�ci cobria una extensió de 
3.780m2

El problemes energètics i de força motriu 
que ocasionà la postguerra, van fer 
necessària la compra d’un motor de gas 
pobre, alternador i altres accessoris que 
s’instal•laren en unes dependències que 
es construïren a la part esquerra de 
l’entrada principal.

Degut a l’abundància de les veremes i a 
la nova demanda d’ingrés de nous socis, 
s’acordà ampliar el Celler novament.  A la 
part nord-est de l’edi�ci es construïren 
dues naus d’una extensió de 30x30 m, 
en tres nivells diferents.

Els socis de la “Unió Agrícola” decidiren 
integrar-se al Celler l’any 1981. Es van 
crear les seccions de carn i hortofructí-
cola i es va adquirir una parcel•la veïna de 
8.433m2 per a servir de sequer i solar 
d’un futur magatzem.

La competència que sorgeix a l’illa fa que 
el model cooperatiu es torni insostenible. 
S’acumularen deutes i a principis de la 
dècada dels noranta l’entitat bancaria 
�nançadora adquireix la propietat del 
Celler. 

Tapiat, oblidat i víctima d’actes vandàlics, 
Es Sindicat és declarat per el Consell de 
Mallorca com a Bé d’Interès Cultural (BIC) 
en la categoria de Monument. 

El primer de novembre de 1919 es 
constituí el Sindicat Agrícola que 
prengué el nom de “Celler Cooperatiu de 
Felanitx”. Es celbrà un acte en el que 
prengueren part cinc mebres fundadors, 
D. Joan Pou Vilà, D. Joan Rosselló, D. 
Miquel Vadell, D. Miquel Obrador i D. 
Cosme Sagrera, els quals signaren uns 
Estatuts i nombraren a les persones que 
formarien la Junta Directiva. La inscripció 
del Sindicat en el Govern Civil tingué lloc 

el dia 7 de novembre.

BIC

Altres ampliacions i reformes tingueren 
lloc els anys 1974-75. Van ser construïts 
dos dipòsits metàl•lics circulars; una 
tremuja de recepció de raïms que permet 
la descàrrega simultània de tractors; un 
magatzem de 1.000m2 i locals d’o�cina. 
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FUNCIONAMENT/
PROCÉS PRODUCTIU DEL 
CELLER (I)
---------------------------------
El procés de producció  
s’organitza per l’acció de la 
gravetat. La matèria prima 
arriba a la part del darrera, 
la més elevada, i el producte 
acabat surt per la part del 
davant, la més enfonsada.

Imatge/Antiga etiqueta del vi del Celler




