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

La Industrial
c/ Pas d’en Quint, 8
Centre
9903001DD6890D0001QZ
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local situat a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades i golfes
Època/antiguitat
1962: data cadastre
Any d’obertura:
1898
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
jugueterialaindustrial.com/
Correu electrònic
info@jugueterialaindustrial.com
Telèfon
971 714 620
XARXES SOCIALS
Facebook
La Industrial
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Comerç dedicat a la venda de joguines, consta de planta baixa més un primer pis dedicat a
magatzem. L’interior de la botiga és diàfan amb mobiliari escàs, taulell al centre, estants i vitrines
que cobreixen les parets de l’establiment. L’exterior està format per un gran mostrador de vidre
amb rètol de neó aferrat a la façana davall d’una marquesina de color verd.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Façana oberta amb mostradors de vidre de banda a banda, rètol amb lletres de neó, gresite
amb colors vius.
2.2 INTERIORS
Mobiliari característic de les botigues dels anys 60, taulell de fusta i vidre, prestatgeries de
fusta i vitrines.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És una de les darreres jugueteries tradicionals que queda a Palma, en la qual es prioritza la
joguina artesanal de tota la vida i també els jocs de taula i les pepes clàssiques. Els seus
mostradors formen part de la fisonomia del barri on es troba, esdevenint un reclam especial
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al carrer i formant part d’un conjunt de tres botigues emblemàtiques que es concentren allà
mateix amb una estètica comuna.
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
1898 – No està molt clara la data d’obertura però se sap que entre el 1898 i el 1900
aproximadament ja estava obert.
1929 – Ferran Aguiló adquireix el negoci. En el mateix any va néixer al pis de dalt de la botiga el
seu fill, Pau Aguiló, el pare de les actuals propietàries.
Anys 40 – La botiga també va vendre objectes diversos i fins i tot corones mortuòries.
Anys 50 – Amb l’arribada dels primers turistes, també es van començar a vendre records.
Actualment el negoci està regentat per Neus i Concepció Aguiló Sureda.
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