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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Gordiola 

Ubicació/ Adreça  c/ Victòria, 4 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9902509DD6890B0001LE 

Planificació PGOU Palma, ARS CENTRE HISTÒRIC, Catàleg B/06-10 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més cinc alçades 

Època/antiguitat 1850: data cadastre Any d’obertura: 1879 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  gordiola.com/es/ 

Correu electrònic admon@gordiola.com 

Telèfon 971 711 541  

XARXES SOCIALS 

Facebook @vidriosgordiola 

Instagram @gordiola_vidrios 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment que porta obert des del segle XIX i que es dedica a la venda de productes de vidre 
que ells mateixos elaboren. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

Vitrines penjants, nínxol central tancat amb reixa de ferro, accessori tancat amb reixat de 
fusta, falsa volada imitant la de les cases del centre històric.   
 

2.2 INTERIORS 
           A una de les dues habitacions que conformen la tenda es va reproduir una cuina mallorquina. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

(Valor històric de les activitats comercials, artesanals i de serveis, relleu generacional./Valor 
cultural/singular/tradicional/Valor turístic/ Valor patrimonial del bé moble i immoble/Valor 
social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de proximitat)  
Venda d’artesania típica mallorquina de vidre que ells mateixos elaboren a la seva fàbrica 
ubicada a Algaida. 
 

http://www.palmaactiva.com/


 

www.palmaactiva.com  ·  Vidrierías Gordiola  3/4 

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021 

 

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 

Els Gordiola foren una família de vidriers mallorquins. La seva filiació s’inicià amb un comerciant 
de vidres català “mestre Gordiola”, el qual, amb l’aragonès Blas Rigal, instal·là un forn a Palma el 
1719, concretament al Temple. El seu fill, Bernat Gordiola Cànaves continuà el negoci i introduí la 
novetat de la làmpada veneciana. Obrí un obrador al carrer de Sant Martí de Palma. Els 
descendents obriren un forn al Pont d’Inca.  

1879 – Gabriel Gordiola Balaguer féu la fàbrica “Sa Cristalera” al carrer Indústria, de Palma. 
També obrí una botiga al carrer de la Victòria. S’exportà molt en aquesta època.  

1911 – La fàbrica passà a mans de la família Llofriu.  

En canvi, Bernat Gordiola Manera tornà a la tradició artesana i instal·là un nou forn al carrer 
Bover, de Palma. Mentre, el seu germà Gabriel Gordiola Manera obrí  un forn al carrer de la 
Portella, també de Palma, que funcionà de 1930 a 1969. 

El seu nebot Daniel Aldeguer Gordiola traslladà la fàbrica a la carretera de Manacor, dins el 
terme d’Algaida.  

1977 – Allà, s’instal·là el Museu del Vidre. Actualment es troba al capdavant del negoci la octava 
generació. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
www.google.es/maps/place/Vidrierias+Gordiola+S.L/@39.5697544,2.8722163,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x1297b9a8c264f33f:0xf856664c52fff532!8m2!3d39.5697544!4d2.874405 
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