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DADES GENERALS
NOM DE L’ESTABLIMENT
Ubicació/ Adreça
Districte/ Barri
Ref. Cadastral
Planificació
Qualificació

Colchoneria Verd
c/ Oms, 6
Centre
0209004DD7800G0001BQ
PGOU Palma, ARS Centre Històric
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus:
Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1970: data cadastre
Any d’obertura:
1934
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

971 723 684

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Petit establiment obert en el carrer dels Oms l’any 1934 i especialitzat en la venda de matalassos.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Portal d’accés i vidriera a la façana.
2.2 INTERIORS
Es va reformar interiorment per adequar-lo a la normativa (presa de corrent, etc.) i també
perquè es va enfonsar el sostre superior. Disposa de tres nivells: planta baixa, soterrani i
altell. L’interior del local és extret i amb un gran assortiment de matalassos.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Tot i que hagin hagut d’abandonar la fabricació artesanal de matalassos de llana per a
adaptar-se als nous temps i poder subsistir, l’establiment continua tenint un gran valor tant
per la seva antiguitat com per ser un exemple de comerç de proximitat, que abasteix als veïns
de la zona, com els comerços d’abans.
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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
1934 – Obert el local per Clemente Verd, que fabricava ell mateix els matalassos de llana i la seva
dona venia teles. Vivien de lloguer en el mateix local.
Des de fa uns anys van comprar el local i després van decidir orientar el negoci cap a l’espuma,
comprant a l’engròs els productes, ja que la llana ja no sortia rendible.
2018 – Actualment porta el negoci el net del fundador, Luis Carrillos Verd.
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Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Colchoner%C3%ADa+Verd/@39.5755678,2.6490863,17z/data=!3m1!4
b1!4m5!3m4!1s0x12979256d3543daf:0xfaece9fdb8023727!8m2!3d39.5755678!4d2.651275
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