
PalmaActiva 
 

 

 

 
          

 
 

 

  

Carnisseria  
Cas Caparrot 

Des de 1907 

Fitxa núm. 29 



 

www.palmaactiva.com  · Carnisseria Cas Caparrot 2/3 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Carnisseria Cas Caparrot 

Ubicació/ Adreça  C/ de la Vidrieria, 21 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0103802DD7800C0001SA 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més quatre alçades i un àtic 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura: 1907 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 723 236 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Petita carnisseria familiar que porta 100 anys oberta i que es dedica a la venda de carn al detall, 
de manera directa al públic. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 
Establiment que s’ubica a la planta baixa d’un edifici de cinc alçades, que recentment s’ha     
reformat. Disposa d’una porta d’entrada metàl·lica i lletres metàl·liques amb el nom del local. 

 
2.2 INTERIORS 

Petit local dividit en dues parts, a la primera hi trobem a la part esquerra la típica vitrina 
expositora de carnisseria, on es venen els productes. La segona part, més allunyada, és on es 
realitzen diferents treballs relacionats amb el processament de la carn. El local s’ha reformat 
recentment. 
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Cal destacar l’elaboració pròpia dels productes que venen i la funció de comerç de proximitat, ja 
que segueix amb la forma tradicional de carnisseria de barri que proveeix de carn als veïns de la 
zona. 

 

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  

1907 – S’obre  el local aproximadament. 
2007 – Reforma completa del local, es modernitza. 
Actualment porten el local la 4a generació, els germans Malén i Sebastià Gibert. 
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Es té en compte Antiguitat i activitat singular 

 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Gibert,+Vda.+De/@39.5728401,2.643562,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1
scarnisseria+cas+caparrot!3m4!1s0x1297925268735d8b:0x57af22abf7f42d74!8m2!3d39.5703539!
4d2.6516084 
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