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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Calzados Estarellas 

Ubicació/ Adreça  c/ Colom, 13 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0103702DD7800C0002OS 

Planificació  PGOU Palma, ARS Centre Històric 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:       Planta baixa més dues alçades 

Època/antiguitat 1920: data cadastre Any d’obertura: 1916 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon  971 716 667 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’un establiment de venda de calçat de temporada, s’ubica als baixos d’un edifici situat 
al carrer Colom, manté l’aspecte tant interior com exterior dels comerços dels anys 70. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

L’exterior de l’establiment manté uns grans mostradors de fusta, vidre i marbre on s’exposa 
el producte, també compta amb una marquesina de fusta. 
 

2.2 INTERIORS 
L’interior de l’establiment també conserva els aires d’un temps passat, al centre es troba una 
gran banc circular que li dóna un aspecte característic. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Es tracta d’una tenda centenària, és la tenda de calçats més antiga de Palma. 

 
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. 

http://www.palmaactiva.com/
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4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
1916 - És obert pels padrins dels actuals propietaris, Miquel Estarellas i Margarita Perelló,  que 
també tenien taller propi al carrer Calatrava, on la Reina Victòria Eugènia encarregà unes sabates 
de pedreria que varen estar exposades com a un tresor a la botiga. Per allà hi han passat 
personatges com Errol Flyn, Simón Andreu, la USA NAVY, etc. 

Des de la seva obertura, ha estat testimoni de diferents moments de la història, des de l’època e 
la postguerra, quan despatxaven sabates de “tipo nacional” als homes obrers, fins al boom 
turístic durant el qual els visitants buidaven literalment la tenda, consolidant l’esplendor del 
negoci.  

Avui, el comerç es continua caracteritzant per tracte personalitzat al client a qui ofereix calçat de 
qualitat fabricat a l’illa. 

Actualment el propietari és Xisco Estarellas, nét dels fundadors.  
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Es té en compte Antiguitat  

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Francisco+Estarellas+Martorell/@39.5702696,2.6485916,17z/data=!4
m8!1m2!2m1!1scalzados+estarellas+colom+13!3m4!1s0x129792504a7a56c1:0x2c7e119f059dcf56!
8m2!3d39.5705413!4d2.6510366 
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