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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Imprenta Nueva Balear 

Ubicació/ Adreça  c/ Av. d’Alexandre Rosselló, 18 

Districte/ Barri Eixample 

Ref. Cadastral 0606612DD7800F0001LG 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més dues alçades 

Època/antiguitat 1927: data cadastre Any d’obertura: 1913 

Estil - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  nuevabalear.com/ 

Correu electrònic info@nuevabalear.com 

Telèfon 971 460 664 

XARXES SOCIALS 

Facebook Imprenta Nueva Balear 

Instagram @nuevabalear 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Fa més de 90 anys que es dedica a la impressió de tot tipus de treballs, des de cartelleria, 
targetes, llibres, etc. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

L’edifici, dissenyat per l’arquitecte Guillem Forteza, on s’ubica l’impremta es construí devers 
els anys 1926-27, de fet Jordi Aguiló, padrí de l’actual propietari quan l’adquirí ja va fer 
construir l’interior per albergar l’impremta amb la seva maquinària.    
 

2.2 INTERIORS  
L’interior es divideix en parts, ja que primer s’hi troba la part on s’atén al públic, on es poden 
trobar productes com àlbums per fotos, targes etc., i l’altre part més gran i inaccessible pel 
públic en general però visible des de el carrer Costa i Llobera, on es troba la maquinària de la 
impremta pròpiament dita. Encara s’hi conserva maquinària d’un temps que està operativa. 
S’ha obert un antic portal on es permet l’accés directe al taller. 

 
 
 
 

http://www.palmaactiva.com/
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
La singularitat d’aquest establiment radica en què encara fa feina amb maquinària d’un 
temps, són molt poques les impremtes que poden oferir avui en dia un treball artesà de 
qualitat per a un nombre reduït i selecte de clients. Per altra banda, aquest comerç és un 
símbol de la resistència dels petits formats comercials, justament al costat d’uns grans 
magatzems, i que continua com a negoci familiar.  
Impremta especialitzada en treballs d’alta qualitat que ha emprat diversos sistemes 
d’impressió, des de la litografia a la impressió digital. Combina les impressions amb altres 
tècniques de manipulació del paper i actualment està especialitzada amb targetes i 
complements de festes. 

 

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 
1913 aprox. – S’instal·la a l’avinguda Alexandre Rosselló nombre 41 una impremta de capital 
alemany que montà maquinària de impressió per a la fabricació de cartes.  

1921 aprox. – L’empresa alemanya és adquirida per el Sr. Jordi Aguiló Cetre (enginyer de Gesa) 
per deutes d’electricitat. Que passa a anomenar-se “La Balear”.  

Entre 1926 i 1927 – Es construeix l’edifici de l’actual ubicació de l’impremta al núm. 18 
d’Alexandre Rosselló, on es trasllada la maquinària d’impressió. 

Anys 40 – Es formà una societat que es va denominar “Imprenta Nueva Balear de Aguiló y 
Valentí”.  

Anys 50 – El pare de l’actual propietari Cayetano Aguiló Forteza compra la part al seu soci 
Valentí.  

1962 – Cayetano Aguiló traspassa a Roberto Aguiló Bonnin el negoci. 

Anys 90 – Uns grans magatzems volgueren comprar totes les propietats de l’edifici i gairebé ho 
van aconseguir, però Robert es va negar i per això a una de les cantonades del centre comercial 
encara hi ha a dia d’avui aquesta impremta. 

En l’actualitat l’impremta es gestionada per la 4a generació Roberto Aguiló Mora i Betlem Aguiló 
Mora. 
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www.ultimahora.es/noticias/local/2018/08/29/1022017/roberto-aguilo-imprenta-nueva-balear-
tecnologia-nos-hizo-mucho-dano-pero-nos-hemos-adaptado.html 
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