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

Bordados Valldemossa
c/ De Sant Miquel, 26
Centre
0205701DD7800E0001QY
PGOU Palma, ARS Centre Històric, R4
-

EDIFICI
Tipus Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més 3 alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
-

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

1968

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 716 306
XARXES SOCIALS
Facebook
Bordados Valldemossa
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Petit local ubicat en una zona per a vianants molt concorreguda, com és el carrer de Sant Miquel i
que es dedica a la venda d’articles de costura tradicional.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Local comercial ubicat a la planta baixa d’un edifici de 3 plantes. Té entrada al carrer de Sant
Miquel i per la plaça Mare de Déu de la Salut. Destaca el rètol antic de fons negre i lletres
blanques i una entrada amb vitrina d’alumini a ambdós costats.
2.2 INTERIORS
Els expositors interiors i el mobiliari són plens de brodats i de peces de roba similars. El
mobiliari es manté intacta des del dia de la seva obertura.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal destacar el fet que és un local dedicat a la venda d’articles de costura tradicional, com el
ganxet, el brodat, etc. no tan habituals avui en dia i que aquest petit comerç ajuda a
fomentar-los.
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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
Finals dels anys 60 - Joan Binimelis va obrir el local.
Actualment – El negoci encara està regentat per la família. Joan Binimelis, comenta que li té
massa estima a la tenda i és per aquesta raó que, tot i que ja està jubilat, cada dia després de
prendre el seu cafè es queda al local fent companyia als dependents.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
25
de
març
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0205701DD7800E0001QY&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO
Mateos, A. (2018). Bordados Valldemossa: «Podríamos ganar más dinero con el alquiler del local
que trabajando». Última hora. Recuperat el 25 de març de 2021 de:
www.ultimahora.es/noticias/local/2018/05/29/1003281/bordados-valldemossa-podriamosganar-mas-dinero-alquiler-del-local-trabajando.html

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
www.google.es/maps/place/Bordados+Valldemossa/@39.5728405,2.6501281,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x129792510bc8e11b:0xfc2fd5b80552988c!8m2!3d39.5728405!4d2.652316
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