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

Herboristería María Antonia Bergas
c/ Sindicat, 50
Centre
0404019DD7800C0001KA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N3
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus:
Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més dues alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Any d’obertura:
1890
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 712 004
XARXES SOCIALS
Facebook
@HerboristeriaMBergas
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
El darrer any s’ha produït un canvi en la ubicació d’aquest establiment, des del carrer Llotgeta al
carrer del Sindicat número 50. Es tracta d’una botiga que es dedica a la venda de productes
ecològics, biofàrmacs, productes naturals, etc.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
La botiga consta d’un gran mostrador de vidre que permet veure tot el seu interior i també el
producte que es ven.
2.2 INTERIORS
L’Interior de la botiga es totalment nou, amb una planta més altell, les parets estan folrades
d’estants on s’exhibeix el producte, també trobem un taulell on es despatxa la clientela.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Es tracta d’un comerç amb una antiguitat de més de cent anys.
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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
1890 – Es va fundar com a negoci exclusivament d'herbes de mans de la família de Maria
Antònia Bergas.
A l'inici de segle XXI, Bergas, no tenia cap relleu generacional entre els seus nebots i va haver de
vendre els seus comerços a Pedro Rodríguez Granados, Remedios Peinado, la seva esposa, i
l'amiga i sòcia de tots dos María Martínez, on na Casilda Gómez va passar a ser la responsable.
2017 – Fou traslladada del carrer Llotgeta al carrer de Sindicat, sent així molt més visibles per als
vianants i amb una imatge molt més moderna.
2020 – Traslladen la seva ubicació al mateix carrer però al número 50.
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Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Herborister%C3%ADa+Mar%C3%ADa+Antonia+Bergas/@39.571352,
2.655778,17.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x540ed7ef0b71b1f1!2sHerborister%C3%ADa+Mar%
C3%ADa+Antonia+Bergas!8m2!3d39.5718407!4d2.6549738!3m4!1s0x0:0x540ed7ef0b71b1f1!8m2!
3d39.5718407!4d2.6549738
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