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

Joyas Forteza
c/ Colom, 2
Centre
0002705DD7800C0001GA
PGOU ARS Centre Històric R4
‐

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
‐
Any d’obertura:
1885
Estil
‐
Autor
‐
DADES DE CONTACTE
Web
joyasforteza.com
Correu electrònic
info@joyasforteza.com
Telèfon
971 715 866
XARXES SOCIALS
Facebook
Joyas Forteza desde 1885
Instagram
@joyasforteza
Twitter

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Negoci familiar fundat el 1885 i dedicat al tractament integral de les joies; ubicat en una planta
baixa del carrer Colom, destaca la seva gran varietat de perles i de diamants.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Local ubicat al carrer Colom, gran mostrador de vidre que ocupa tota la façana de la botiga.
2.2 INTERIORS
Local amb parets folrades d’estants i vitrines que contenen diferents joies, decoració
senzilla, es despatxa als clients des d’una taula que fa d’aparador.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Venda de joies tradicionals mallorquines juntament amb altres tipus de joies. Especialitzats
en el tractament integral de la joia; manteniment, reconstrucció, reparació i restauració.
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
1885 – Va ser fundat per Lluis Forteza, besavi de l’actual propietari. Aquest, que ja treballava en
a un taller de joieria, va tenir l’oportunitat d’obrir el seu propi negoci.
1900 – El local passa a estar regentat pel seu fill, en Mateo Forteza, el qual va estar al front del
negoci fins als anys 40 i és aquí quan el pare de l’actual propietari es posa al cap davant.
2001 – Lluis Forteza, agafa el negoci i el regenta fins l’actualitat, sent així la quarta generació de
la família.
Actualment no tenen taller, emperò la joieria continua sent de la mateixa família on la quarta
generació en cara avui dia segueix al cap davant.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Joyas+Forteza/@39.5697565,2.6483528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
4!1s0x1297924fd9eab5b5:0xa3ff88eb406a2aee!8m2!3d39.5697565!4d2.6505415
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