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

Colmado Colom
c/ de Sant Domingo, 5
Centre
9902512DD6890B0001LE
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Any d’obertura:
1881
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
colmadocolom.com
Correu electrònic
natalia@colmadocolom.com
Telèfon
971 716 813
XARXES SOCIALS
Facebook
@colmadocolom1881
Instagram
@colmadocolom
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Botiga antiga ubicada al carrer de Sant Domingo que, tot i que en els seus inicis era la típica
tenda de queviures del barri, s’ha adaptat als nous temps introduint els menjars preparats.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’establiment s’ubica a la planta baixa de l’edifici. La façana i els expositors foren totalment
reformats el 1985 i posteriorment al 2020 amb motiu de la reobertura per part del legat
familiar. Destaca el rètol de l’establiment en el qual, a part del nom, apareix també l’any de
fundació amb un aire més modern.
2.2 INTERIORS
Reforma total el 1985 com ha colmado més modern per aquella època. Al 2020, es fa la
segona gran reforma del local on adquireix un aire més gourmet. A l’interior trobam mobiliari
de fusta, prestatgeries plenes de diferents productes mallorquins. A la dreta, hi ha una barra
molt llarga on també hi exposen el menjar preparat de caire més gourmet per en dur. Al
centre, hi trobam dues petites taules.

www.palmaactiva.com · Colmado Colón 2/4

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
El seu valor radica tant per la seva antiguitat com per ser un exemple de comerç de
proximitat. És un exemple de botiga de queviures que ha sofert la irrupció dels nous
formats comercials que s’han obert en els darrers anys.
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
1881 - Va obrir el negoci a mans dels besavis de l’actual propietària, els quals varen tenir 8 fills: 4
dones i 4 homes. Dues de les quatre filles es varen quedar fadrines i per aquesta raó varen ser
elles les que en retirar-se els seus pares es varen fer càrrec del local.
Anys 60, 70 i 80 - Viurà uns moments d’esplendor servint menjar a hotels i restaurants de
categoria. En ser una època d'expansió, l'avi de na Natalia, li va recomanar a les seves germanes
(propietàries en aquell moment) alguns canvis per donar-li a la botiga un aire més gormuet,
venent vins i sent un dels gran locals exportadors de vins, kiwis o pistatxos, aliments que per
aquell temps ningú coneixia.
1985 – Important reforma, es comença a oferir més varietat de productes.
Quan les germanes Magdalena i Carme Colom s’havien de retirar, com no varen tenir
descendència varen haver de llogar el local a en Sión Riera, el qual va estar al cap davant de
l’establiment durant 5 o 6 anys. Sión, no va poder lluitar amb la proliferació de franquícies que
per aquell moments començaven a sorgir i es va haver de retirar.
1996 – Les germanes Magdalena i Carme Colom traspassen la gestió del negoci a una antiga
treballadora d’en Sión, Josefa Garcia. Josefa, que segueix amb el negoci, va decidir introduir els
menjars preparats en el colmado, tenint bastant d’èxit.
ROSVAPALMA SL es la societat propietària del local i del negoci. Natalia Vaquer, renéta del
fundador, n’és la sòcia majoritària i administradora.
2020 – Natalia Vaquer decidí agafar el local i regentar-lo per seguir amb el negoci familiar duint a
terme una gran reforma per donar-li un aire més gourmet, tal i com volia el seu avi.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Sobrasada++Colmado+Sant+Domingo/@39.5740048,2.6251227,14z/d
ata=!4m8!1m2!2m1!1scolmado+colom!3m4!1s0x1297924fe4af80b1:0x3bcc53687377f45d!8m2!3d
39.569787!4d2.649427
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