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

Estarellas Sabates
c/ Jaume II, 19 ; c/ Vicenç Mut, 2
Centre
0103116DD7800C0001FA
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
-

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

Abans del 1937

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 415 780
XARXES SOCIALS
Facebook
@estarellassabates
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment ubicat entre els carrers Jaume II i Vicenç Mut, que es dedica a la venda de calçat de
qualitat, majoritàriament de fabricació nacional. El negoci pertany a la mateixa família que el de
“Calzados Estarellas”, però els dos locals funcionen completament per separat.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Rètol modern de fons blanc i lletres negres. Gran porta d’entrada en el carrer Jaume II i petit
aparador a la part dreta
2.2 INTERIORS
L’interior està tot reformat i és d’estil modern. Diferents tipus de prestatgeries on s’exposen
la gran varietat de sabates que tenen en venda, bancs per a assajar-te les sabates i taulell al
fons a la dreta
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Cal destacar el fet de ser un comerç que ha estat en funcionament més de vuitanta anys i ja
forma part de la història de la ciutat, essent un exemple de comerç familiar i de proximitat. A
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més, s’ha anat adaptant als nous temps oferint sempre les darreres tendències en calçat i
oferint un tracte proper als clients.
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
1937- Després de morir Miquel Estarellas, els quatre fills es reparteixen distints negocis i aquesta
sabateria se la queda Sebastià Estarellas.
2008- Reforma completa del local que es modernitza.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Zapateria+Estarellas/@39.5702274,2.6502429,175m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x1297925025e0b363:0xa3873cd97fe2469b!8m2!3d39.5704465!4d2.6505239
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