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Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Ca’n Sion 

Ubicació/ Adreça  c/ Plaça del Banc de l’Oli, 7 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0205505DD7800E0001YY 

Planificació PGOU Palma ARS Centre Històric R4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes Planta baixa més 3 alçades 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura: 1878 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  cansionpesca.com 

Correu electrònic cansion@cansionpesca.com 

Telèfon Tlf. Web: 971 267 123 | Tlf.  Google: 971 723 921 

XARXES SOCIALS 

Facebook @cansionpesca 

Instagram @cansionpesca 

Twitter  
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment de referència en la venda d’articles de pesca, situat a la planta baixa d’una zona molt 
concorreguda, destaca per la seva varietat i especialització del negoci d’articles de tot el que fa 
referència a la pesca. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Edifici ubicat a una plaça de gran tradició comercial. 
 

2.2 INTERIORS 
Mobiliari característic dels anys 60 i 70: estants de fusta i taulells de fusta i vidre. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Establiment dedicat a la venda de tot tipus de productes relacionats amb la pesca, producte 
molt especialitzat i ben dirigit al client. Manté la venda personalitzada dels seus productes. 
Contribueix de manera destacable a conformar la personalitat de l’entorn de la plaça del 
Banc de l’Oli.   

 

 

http://www.palmaactiva.com/
tel:+34%20971%20267%20123
https://www.google.com/search?%7bgoogle:acceptedSuggestion%7doq=can+sion&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=can+sion
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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 

1878 - Melcior López funda el negoci, inicialment destinat a la columbofília, es va decantar cap a 
la pesca, atesa la demanda de clients i veïnats de la zona.  

Negoci que després va reprendre el petit dels seus sis fills, Andreu López Serra. En els seus inicis, 
la botiga comptava amb pocs articles per vendre i estaven fets en un llarg i costós procés 
artesanal.  

Actualment segueix amb el negoci la tercera generació, el net del fundador, Andreu López Smit. 
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Es té en compte Antiguitat i activitat singular 
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