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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Ca’n Joan de S’Aigo 

Ubicació/ Adreça  c/ Sanç, 10   

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0202605DD7800C0002LS 

Planificació PGOU palma ARS CENTRE HITÒRIC 

Qualificació N4 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1960: data cadastre Any d’obertura: 1700 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  canjoandesaigo.com 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 710 759 

XARXES SOCIALS 

Facebook @canjoandesaigo 

Instagram @canjoandesaigo 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Probablement sigui un dels establiments més emblemàtics de Palma, amb més de 300 anys 
d’història, sobresurt per productes com la xocolata, el gelat o l’orxata, que s’elaboren 
artesanalment. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

          Destaca el cartell amb el nom del local, amb diferents bombetes al voltant que l’il·luminen. 
 

2.2 INTERIORS 
La decoració i el mobiliari reflecteixen un ambient de retrospectiva. Cal distingir el rètol de        
ceràmica de la fàbrica de la Roqueta i les rajoles hidràuliques. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
És un dels establiments més emblemàtics i històrics de Palma. És una de les gelateries i 
xocolateries més característiques, tradicionals i antigues de Ciutat. Elabora un producte 
artesanal i d’exquisita qualitat que el fa únic. La xocolata desfeta, el gelat d’ametlla, l’orxata o 
els quartos són els productes estrella que se serveixen des de la seva fundació. 

 

http://www.palmaactiva.com/
https://www.instagram.com/canjoandesaigo/
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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 

Can Joan de s’Aigo, fou fundada el 1700 (o 1780, segons els autors) pel valldemossí Joan Thomàs. 
El local original era enfront de l’absis de l’església de Sta. Eulàlia, encara que el 1976 es traslladà 
al carrer Sanç, al local actual. En un primer moment, el Sr. Joan Thomàs venia gel premsat dut 
directament de les cases de neu de les muntanyes més altes de Mallorca. D’aquí li vendria el 
nom de Joan de s’Aigo. Més tard, també es posà a vendre llet d’ametla i gelats de diverses 
classes. Els viatges per Europa del primer propietari foren a la recerca d’un receptari per a 
l’establiment. Probablement portà les receptes dels gelats des d’Itàlia. 

Amb el temps es va convertir en un establiment de gran anomenada. Durant generacions s’han 
pres xocolates, gelats, quartos i ensaïmades de gran qualitat. A principis del segle XX, el negoci 
fou adquirit per Antoni Martorell Guasp. Heretà el negoci el seu fill Joan Martorell Pol. Dins el 
local hi ha un panell de ceràmica en forma de rètol realitzat per la fàbrica de ceràmica de La 
Roqueta. El 1990 es va obrir un segon local al carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre. 

2018 – Obrí el seu tercer local on abans hi havia l’antic bar Triquete. Aquest s'ubicarà en un 
edifici modernista històric, projectat per l'arquitecte Gaspar Bennàssar i declarat Bé d'Interès 
Cultural (BIC). 
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A 
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Data d’aprovació 21/05/2021 

Es té en compte Antiguitat i activitat singular 
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