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

Ca Donya Àngela
c/ Jaume II, 33
Centre
0103103DD7800C0001HA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N5
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes:
Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura:
Abans de 1685
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
662 277 933
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
@merceriangela1685
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una merceria tradicional, de les poques que queden a Palma i, de ben segur, la més
antiga de la ciutat.
S’ubica a un edifici que forma part d’un dels carrers més antics de ciutat i segons està acreditat ja
era un merceria abans de l’any 1685.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Sòbria façana amb rètol instal·lat damunt la marquesina. Mostrador de fusta i vidre
característic dels anys 60 i 70.
2.2 INTERIORS
La botiga es troba a un nivell inferior que el carrer, fet que indica que no ha sofert gaires
modificacions i que es conserva tal com era fa 100 anys. El seu interior és senzill, conserva
l’encant dels antics comerços que es dedicaven a l‘assortiment de la població i de les
modistes quan encara es confeccionava la roba. El mobiliari és sobri, taulell de fusta i vidre i
estants de fusta, amb calaixeres funcionals per emmagatzemar els petits botons, agulles, fils,
didals i altres petits estris.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
La botiga es troba a un nivell inferior que el carrer, fet que indica que no ha sofert gaires
modificacions i que es conserva tal com era fa 100 anys. El seu interior és senzill, conserva
l’encant dels antics comerços que es dedicaven a l‘assortiment de la població i de les
modistes quan encara es confeccionava la roba. El mobiliari és sobri, taulell de fusta i vidre i
estants de fusta, amb calaixeres funcionals per emmagatzemar els petits botons, agulles, fils,
didals i altres petits estris.
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
Sembla ser que la merceria, ubicada a l’antic Call Menor, ja existia com a botiga a finals de l’Edat
Mitjana i era propietat d’un jueu.
1685- Continuava existint, segurament amb propietaris descendents de jueus conversos. Aquest
any, la botiga fou adquirida per Pere Fortesa “el botiguer”.
Des d’aleshores, ha estat regentada per la mateixa família, sempre com a merceria i sempre
ubicada al mateix lloc, al carrer de Jaume II, abans carrer de Segell o dels Bastaixos.
L’actual nom “ÀNGELA” o “Ca Donya ÀNGELA” es posà en memòria d’Àngela Bonnín Pinya que
se’n va fer càrrec l’any 1931, després de la mort del seu sogre.
Actualment regenta el negoci Miquel Aguiló, que representa la onzena generació, juntament
amb la seva dona Esther Gordiola.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/merceria+%C3%80ngela/@39.5672994,2.6556289,16z/data=!4m8!1m
2!2m1!1sca+dona+angela!3m4!1s0x12979251cd48b11b:0x6469d493f8a45ac9!8m2!3d39.5707726!
4d2.6511084
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