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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Fajas Reina 

Ubicació/ Adreça  c/ Josep Tous i Ferrer, 3 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0206606DD7800E0001QY 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa, 5 alçades i golfa 

Època/antiguitat 1952: data cadastre Any d’obertura: 1941 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web - 

Correu electrònic fajasreina@yahoo.es 

Telèfon 971 716 033 

XARXES SOCIALS 

Facebook @LenceriaReinaPalma 

Instagram @lenceriareina 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Comerç de planta baixa especialitzat en la venda de productes de llenceria i merceria. 
 
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

2.1 EXTERIORS 
De l’exterior podem destacar la porta d’entrada de vidre, una marquesina de color blanc i a 
sota el rètol, bastant modern, de fons també blanc i amb les lletres del local de color dorat. 

2.2 INTERIORS 
Local amb mobiliari dels anys 60, amb vitrines a ambdós costats de l’entrada. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
És un exemple de comerç tradicional de venda al detall i de proximitat.  
 

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. 
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4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
1941 – Funden el negoci José Masdeu i Pilar que arribaren des de Barcelona un 1 de novembre a 
Mallorca i als 15 dies obriren la tenda. 

Francisco Masdeu, comenta que el seu pare José Masdeu, ja tenia experiència en aquest sector 
quan vivien a Barcelona. 

Inicialment va estar ubicat al carrer de Vilanova, actual plaça Mare de Déu de la Salut. 

Anys 60- Es traslladen a l’actual ubicació on instal·laren la tenda i el taller, un espai situat al 
soterrani on vint-i-tres al·lotes fabricaven les peces de cotilleria a mida. Avui dia, el taller s'ha 
traslladat, però continua en funcionament adaptat als temps actuals, tan en dissenys com en 
sistemes de producció. 

Durant un temps tingueren sucursals a la zona del Terreno, que va tancar ja fa més de 53 anys, i 
de Bonaire, que va tancar fa més de 15. 

El local va passar dels fundadors a mans del seu fill Francisco just després que aquest fes la mili. 
Francisco va passar un any a Barcelona per conèixer com funcionava el negoci i les seves passes 
de fabricació i confecció. 

Actualment les titulars de la tenda són les dues netes del fundador, Neus i Maria del Mar Masdeu 
que són les que mantenen el negoci dels seus pares i padrins. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Fajas+Reina/@39.5730453,2.6503755,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x1297925173994bed:0x33bdec55bcc425ff!8m2!3d39.5730453!4d2.6525642 
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