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

La Pajarita Charcutería
c/ Sant Nicolau, 4
Centre
9903507DD6890D0001YZ
PGOU Palma, ARS Centre Històric R3
‐

EDIFICI
Tipus:
Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1950: data cadastre
Estil
‐
Autor
‐

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

1972

DADES DE CONTACTE
Web
lapajaritacolmado.com/
Correu electrònic
info@lapajaritacolmado.com
Telèfon
971 711 844
XARXES SOCIALS
Facebook
La pajarita colmado
Instagram
@lapajarita1872
Twitter
‐

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment dedicat a l’activitat de venda de productes gourmet. Es tracta d’un local que manté el
mateix estil amb el local de devora (La Pajarita Bombonería), tant a l’interior, amb aparadors i
taulells refrigerats per tal de mantenir el producte de qualitat en les millors condicions, com a
l’exterior amb mostradors de fusta pintats en tons taronges.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Conjunt de façana molt ben cuidada, folrada de fusta de color taronja, amb aparadors de
vidre, portes també de vidre que permeten veure l’interior de la botiga. Rètol integrat sota
el voladís amb lletres grosses de color crema. Destaca una reproducció en format de làmina
d’una pintura sobre fusta de Pau Fornés.
2.2 INTERIORS
A l’interior es conserva el mostrador i el mobiliari antic amb moltes prestatgeries lacades de
color cru i daurat i llums de vidre de Mallorca.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR

Establiment dedicat a la venda de productes de xarcuteria. Es caracteritza per l’alta
qualitat dels productes, oferint productes gourmet tant propis de la terra com altres
productes d’arreu del món. Es tracta d’un referent de productes de qualitat al centre
de Palma.
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
1972 – El germà major de la cinquena generació dels Mulet, José Lorenzo va decidir dividir
l’establiment en dos espais separats, per a una banda la confiteria, que portava funcionant des
del 1872 i per l’altra la xarcuteria. Aquí podem considerar l’origen de la xarcuteria La Pajarita.
Actualment regenta el negoci el quart dels germans, Javier Mulet, amb la nova incorporació de
Pep Mulet sisena generació acompanyat del nou cuiner Pau Barceló.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/La+Pajarita+‐
+Bomboner%C3%ADa/@39.5692856,2.6405481,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2904585cdd1cb385!
8m2!3d39.5702698!4d2.6488844
https://www.google.es/maps/place/La+Pajarita+‐
+Bomboner%C3%ADa/@39.5692856,2.6471141,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2904585cdd1cb385!
8m2!3d39.5702698!4d2.6488844
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