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

La Veneciana
c/ Ample de la Mercè, 22
Centre
0305603DD7800E0001UY
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N3
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1900: data cadastre
Estil
Autor
-

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

1938

DADES DE CONTACTE
Web
laveneciana.info/
Correu electrònic
info@laveneciana.info
Telèfon
971 711 468 | Whatsapp: 662 467 740
XARXES SOCIALS
Facebook
Mercería La Veneciana
Instagram
@mercerialaveneciana
Twitter
@LVeneciana

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Merceria oberta a l’any 1938 a la planta baixa del carrer Ample de la Mercè número 22, un carrer
per a vianants. També va arribar a tenir el 1953 una tenda al carrer del Sindicat, però recentment
va haver de tancar.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Façana amb expositors i un rètol senzill de fons blanc i lletres negres.
2.2 INTERIORS
Gran assortiment de productes de merceria. Zona d’accés a la tenda amb expositors de fusta
i tapa de vidre a ambdós costats i prestatgeries a la part superior.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Destaca la seva antiguitat i que és una de les poques merceries que es conserven, amb tot el
que això suposa com a depositària d’un model comercial tradicional de venda al detall i de
proximitat.
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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
1938 – Any en què es va obrir el local “Tejidos Arbona” al carrer Merced, 46 (avui dia Ample de la
Mercè, 22).
Miquel Arbona Oliver, avi de l’actual propietari, comença a treballar juntament amb Cayetano
Aguiló, un dels fills dels amos de la Veneciana per aquell temps. Anys després, va començar a fer
feina Pedro Antonio Arbona Pizá, fill d’en Miquel Arbona proporcionant material a la Veneciana.
1952 – Pedro Antonio Arbona Pizá compra i es queda el negoci de la Veneciana i d’aquesta
manera s’unifiquen els dos negocis, “Tejidos Arbona” i “La Veneciana” i es manté el nom de
Veneciana.
1953 – La Veneciana es traslladà des del carrer Ferreries amb Ballester a Sindicat com a tenda de
confecció a conseqüència d’una de les primeres bombes que varen caure durant la guerra.
1989 – Pere Antoni Arbona Femenia, tercera generació de la família, es posa al cap davant del
negoci fins l’actualitat.
2014 – Va tancar el local del carrer Sindicat, La Veneciana Boutique, per centrar-se únicament en
la llenceria.
A l’actual ubicació continua el fill de Pedro, Pere Antoni Arbona i la seva germana Xisca, que
representen la tercera generació.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x129792525a2e9545:0x9072cf591b12d79f!2m22!2m2!
1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1
m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D1118419494609975139
74%26id%3D6416616462057626098%26target%3DPHOTO!5sBuscar+con+Google&imagekey=!1e3!
2s amxtr7HVYts/WQxmrPDeWfI/AAAAAAAAAXQ/7bAkJkCz2x0PsoHE6ffpZ-Ye6-fmI8b5ACLIB
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