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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Calçats Neus Palou 

Ubicació/ Adreça  c/ Sindicat, 17 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0304615DD7800C0002GS 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1867: data cadastre Any d’obertura: 1930 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web neuspalou.com 

Correu electrònic neuspalou@gmail.com 

Telèfon 971 723 155 

XARXES SOCIALS 

Facebook @neuspalousabates 

Instagram - 

Twitter - 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Sabateria situada en una zona molt cèntrica i per a vianants que està especialitzada en la venda 
de tot tipus de sabates per a homes (esportives, de vestir, avarques, etc). També tenen talles 
grans. Cal dir que és de les poques sabateries, sinó la única, que es dedica a la venda exclusiva de 
sabates d’home. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

de paret, de fons plateDe l’exterior podem destacar el rètol jat amb les lletres del local de 
color vermell. També hi trobem col·locat un rètol de banderola on es destaquen els setanta 
anys d’antiguitat del local i per últim un petit rètol més a dalt, d’una certa antiguitat, on 
s’informa de que tenen talles grans de sabates. També hi trobem col·locat un mostrador 
exterior senzill on s’exposen diferents models de sabates. 
 

2.2 INTERIORS 
L’interior es senzill i funcional: Diferents prestatgeries de fusta on s’exposen les sabates, 
miralls i bancs per a provar-te les sabates i un taulell per a atendre la clientela. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
       Podem destacar com a principal valor de l’establiment que compte amb setanta anys 

d’experiència venent sabates i més de vuitanta fabricant-les, si tenim en compte que en els 
seus inicis van funcionar com a taller fabricant per altres botigues. A més, actualment es 
troba al capdavant del negoci la 3ª generació. 
També podem remarcar que es considera que és l’únic establiment de Mallorca, o un dels 
únics, que es dedica a la venda exclusiva de sabates per a homes, de tots els tipus i mides, 
totes de fabricació nacional. 

 

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  

1930 - La família Palou, resident a Alaró, es trasllada a Palma, munten un taller i treballen per a 
una empresa que es deia Calzados Minerva. 
1947 - S’obre l’actual local com a “Calzados Palou”. En els inicis fabricaven ells mateixos les 
sabates, després els van anar comprant a diferents fàbriques de Mallorca (Inca, Lloseta, Alaró, 
etc.). 
1972 - Es posa al capdavant del negoci la 2ª generació, Maria Neus Palou, ajudada pel seu home 
Miquel Riera. 
1989 - Per a diferenciar-se d’altres sabateries es decideix canviar el nom a “Calçats Neus Palou”. 
2017 - Se celebra el 70 aniversari de l’establiment amb tots els seus clients. 
Actualment porten el negoci la 2ª i 3ª generació, concretament Miquel Riera juntament amb el 
seu fill Felip Riera Palou, que és ja l’actual propietari. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Zapater%C3%ADa+Neus+Palou/@39.5712476,2.6510217,707m/data=
!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x12979251f323a481:0xbd394deea30205dc!2sZapater%C3%ADa+Ne
us+Palou!8m2!3d39.5712435!4d2.6532104!3m4!1s0x12979251f323a481:0xbd394deea30205dc!8
m2!3d39.5712435!4d2.6532104 
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