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

Especias Crespí
Mercat de l’Olicar. Mòdul 116, 117
Centre
0307001DD7800E0002XU
PGOU Palma, ARS Centre Històric, PERI sa Gerreria
ESTABLIMENT

Parada a l’interior del Mercat Municipal
de l’Olivar, mòdul 116, 117
Nre. plantes: Època/antiguitat
1962: data cadastre
Any d’obertura:
Estil
Autor
Tipus:

1945

DADES DE CONTACTE
Web
especiascrespi.com/
Correu electrònic
olivar@especiascrespi.com |Web: teayudamos@especiascrespi.com
Telèfon
971 720 637
XARXES SOCIALS
Facebook
@especias.crespi
Instagram
@especiascrespi
Twitter
@EspeciasCrespi

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Empresa mallorquina fundada el 1945 dedicada a la producció d’espècies i condiments i
especialitzada en la producció de pebre vermell mallorquí, l’anomenat Tap de Cortí, utilitzat en
l’elaboració de sobrassada. Arriben a vendre més de 400 condiments diferents.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Destaca un aparador de grans dimensions on trobam fotografies de diferents tipus productes
i d’espècies juntament amb el logotip i el nom de l’establiment.
2.2 INTERIORS
Mobiliari i prestatgeries de fusta on tenen exposades totes les espècies. Destaca un
mostrador que tenen just a l’entrada i els pebrots que tenen penjades per les parets del
local.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR (Valor històric de les activitats comercials, artesanals i de
serveis, relleu generacional./Valor cultural/singular/tradicional/Valor turístic/ Valor
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patrimonial del bé moble i immoble/Valor social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de
proximitat)
L’empresa, especialitzada en condiments, compta amb plantacions pròpies en les quals
cultiven el pebre conegut com a “tap de cortí”, utilitzat per elaborar el pebre vermell que li
dóna a la sobrassada el color vermell tant característic. I també disposen d’una fàbrica en la
qual treballen el producte que han recollit. Hem de destacar el seu interès per promoure un
producte endèmic de Mallorca mantenint un procés ecològic i tradicional. Cal dir que tot i
que l’empresa es va fundar el 1945, ja hi ha constància que en el 1940 ja es dedicaven a la
venda al detall d’espècies.
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
1945 – Fundada pels germans Joan i Jordi Crespí en el carrer Can Vallori. En origen sols es
dedicava a la venda de productes relacionats amb l’elaboració de la sobrassada.
1952 - Es van traslladar a l’actual carrer Sindicat.
1972 – Es crea la fàbrica on fan els condiments, en el polígon de Son Castelló.
2005 – La botiga del carrer Sindicat es reforma completament dinant-li un cara més vanguardista
i passa al cap davant de l’empresa la neta i filla dels fundadors, Coloma Crespí amb el seu homo
Juan Velasco.
2018 – L’empresa es troba en creixement i ja tenen 4 tendes, la primera de totes que varen
fundar al carrer de Sindicat, una altra al Mercat de l’Olivar, altra al Mercat de Santa Catalina i
altre establiment al polígon de Son Castelló.
2020 – Tanca la tenda situada al carrer de Sindicat com a conseqüència de la crisis derivada de la
covid-19 amb uns 68 anys d’història.
Actualment es troba al capdavant del negoci la 3a generació, Coloma Crespí i Juan Velasco,
homoi segueixen amb l’activitat a la resta de les seves tendes al Mercat de l’Olivar, Mercat de
Santa Catalina i al polígon de Son Castelló.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Mercado+del+Olivar/@39.5737478,2.6534932,15z/data=!4m2!3m1!
1s0x0:0x218eeb57367f67d5?sa=X&ved=2ahUKEwjFxMDNw77uAhVGQMAKHfLwCWQQ_BIwCnoEC
BUQBQ
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